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PORTUGUÊS 

 

O AMOR E A LOUCURA 

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, 
sua chama e sua infância eterna.  

Mas por que o amor é cego?  

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto 
o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, 
deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da 
visão.  

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, 
aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da 
vingança – e de todos os juízes do inferno, Vênus 
exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não 
podia ficar cego.  

Depois de estudar detalhadamente o caso, a 
sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em 
condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.  

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos 
de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)  

QUESTÃO 01  

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações:  

I. As palavras Loucura e Amor são 
personagens da história, por isso são 
grafadas com iniciais maiúsculas, como todo 
nome próprio;  

II. A estrutura do texto pertence ao gênero 
textual  fábula e, portanto, poderia 
apresentar o seguinte ensinamento: “o amor, 
além de cego, é guiado pela loucura.”;  

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;  
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime 

fosse reparado.” Há um período composto 
por subordinação.  
 
 Estão corretas:  

A. Apenas I e III. 
B. Apenas I, II e III. 
C. Apenas I. 
D. Apenas I, II e IV. 
E. Todas as afirmações.  

 
 

QUESTÃO 02  

O sinal indicativo de crase está empregado 
corretamente na frase: 

A. As origens da poesia amorosa italiana 
geram controvérsias; as opiniões diferem 
conforme se dá mais relevo à novidade do 
conteúdo ou à novidade da forma artística. 

B. No século XVI, a literatura italiana 
antecipou-se à todas as outras literaturas 
europeias, criando novos gêneros e formas 
de expressão. 

C. Com os mestres de Dante, começa a poesia 
amorosa; Dante e Petrarca à continuam e 
Boccaccio fornece a ela novo requinte 
psicológico. 

D. Com a enorme influência da literatura 
francesa medieval não pode ser comparada 
à da literatura italiana do século XVI. 

E. As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, 
comerciantes de lã, chegaram à conceder 
vultosos empréstimos à outras nações. 

QUESTÃO 03  

A narrativa medieval descreve essa "doença do 
pensamento, do espírito" como um modo de 
obsessão que ...... o homem e a mulher, fazendo com 
que ...... presos no desejo de estar um com o outro e 
atormentados quando não podem se encontrar. 

A estrutura ideal ...... o amor impossível. 

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha 
de S. Paulo, 11/02/2013) 

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, 
na ordem dada: 

 
A. arrastaria - ficassem - suponha 
B. arrastava - ficam - supôs 
C. arraste - ficassem - suponha 
D. arrastaria - ficariam - supunha 
E. arrasta - fiquem – supõe 

QUESTÃO 04  

Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa:  

 
A. Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, 

Papéis, Balaústre.  
B. Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, 

Pestífero, Rotulo, Elétrico.  
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C. Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, 
Egregio, Egoísta.  

D. Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, 
Hidraulico, Inúmero.  

E. Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 
Hidrelétrica, Número.  
 

QUESTÃO 05  

Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal:  

I. Mais de um professor participou das 
assembleias.  

II. Mais de um professor participaram das 
assembleias.  

III. Ia dar oito horas quando Maria chegou 
do trabalho.  

IV. Ana, José e Francisca festejou o São 
João na roça.  

V. Procura-se costureiras experientes.  

  

A. I, III e V  
B. I e V 
C. I e IV 
D. II e V 
E. III, IV e V 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO 06  

As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único que visa: 

A. Atendimento voltado para atividades 
preventivas. 

B. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

C. Atendimento voltado apenas para as 
atividades assistenciais. 

D. Apenas ações de promoção da saúde. 
E. Apenas ações de prevenção secundária. 

 

QUESTÃO 07  

Quanto aos aspectos globais de assistência à saúde, 
a prevenção secundária consiste, principalmente em: 

A. Estabelecer medidas destinadas a promover 
uma saúde geral ideal. 

B. Diagnosticar e tratar precocemente as 
doenças. 

C. Promover saneamento ambiental e proteção 
contra acidentes. 

D. Promover imunização e prevenir riscos 
ocupacionais. 

E. Reintegrar o indivíduo a sociedade. 
 

QUESTÃO 08  

Nas alternativas abaixo coloque V para verdadeiras e 
F para falsas: 

(   ) As entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos terão preferência para participar do SUS. 

(   ) Quando as disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial a 
população de uma determinada área, o SUS poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(   ) Os serviços públicos que integram o SUS 
constituem campo de prática para ensino e pesquisa, 
mediante normas específicas, elaboradas 
conjuntamente com o sistema educacional. 

A sequência está correta em: 

A. F, F, F  
B. V, V, V  
C. F, V, V  
D. F, V, F  
E. V, V, F 

 

QUESTÃO 09  

Considerando o disposto no artigo 196 da 
Constituição Federal e Lei Federal 8080/1990 que 
dispõem sobre a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, indique abaixo a alternativa que se 
apresenta incorreta: 

 
A. Todo cidadão tem direito ao acesso 

ordenado e organizado aos sistemas de 
saúde. 

B. Todo cidadão tem direito ao atendimento 
humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação. 

C. Todo cidadão também tem 
responsabilidades para que seu tratamento 
aconteça de forma adequada. 
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D. Todo cidadão tem direito ao atendimento 
que respeite a sua pessoa, seus valores e 
seus direitos. 

E. Todo cidadão tem direito a tratamento 
individualizado em clínicas especializadas 
escolhidas a seu critério. 
 

QUESTÃO 10  

Assinale a alternativa incorreta quanto às diretrizes 
do Sistema Único de Saúde – SUS: 

 
A. Descentralização e controle social. 
B. Hierarquização e regionalização. 
C. Centralização na assistência médica. 
D. Participação complementar do setor privado. 
E. Universalidade e equidade. 

 

ESPECÍFICAS 

QUESTÃO 11  

Com referência aos distúrbios da tireoide, assinale a 
afirmação incorreta.  

A. O hipotireoidismo pode se associar a 
distúrbios psiquiátricos como psicose aguda 
e depressão.  

B. Na Doença de Graves, encontram-se 
anticorpos denominados TRAb contra os 
receptores do TSH da glândula tireóide.  

C. Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) é 
o método de maior precisão para diferenciar 
nódulos benignos de malignos.  

D. O que caracteriza laboratorialmente o 
hipotireoidismo subclínico é a presença de 
T4 livre normal e TSH diminuído.  

E. Paciente com dor de garganta, tireoide 
aumentada e dolorosa, discreta leucocitose, 
velocidade de hemossedimentação elevada 
e TSH suprimido é portadora de Tireoidite 
de Quervain.  

QUESTÃO 12  

A pressão arterial depende dos seguintes fatores, 
exceto:  

A. Volume sanguíneo intravascular.  
B. Resistência vascular periférica.  
C. Capacidade contrátil do coração.  
D. Retorno venoso.  
E. Permeabilidade capilar.  

 

QUESTÃO 13  

“Sabe-se que uma das opções para o tratamento da 
asma é o uso de broncodilatadores. Existem 
broncodilatadores chamados beta2-agonistas (uns 
apresentam efeito curto e outros efeito prolongado). 
Os de efeito curto costumam ser utilizados conforme 
a necessidade, já aqueles de efeito prolongado 
costumam ser utilizados continuamente, a cada 
_____, e são indicados para casos específicos de 
asma.”  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna no texto acima.  

A. 6 horas.  
B. 8 horas.  
C. 10 horas.  
D. 12 horas. 
E. 14 horas.  

QUESTÃO 14  

Na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o 
RX de tórax pode evidenciar: 

A. Aumento global de área cardíaca e 
rebaixamento de cúpulas frênicas.  

B. Consolidação em bases pulmonares e 
hipertransparência em ambos os campos 
pulmonares.  

C. Rebaixamento de cúpulas frênicas e 
hipertransparência de ambos os campos 
pulmonares.  

D. Espessamento pleural em ápices 
pulmonares e hipertransparência de ambos 
os campos pulmonares. 

E. Rebaixamento de cúpulas frênicas e 
consolidação em bases pulmonares.  

QUESTÃO 15  

Paciente com 56 anos de idade, portador de diabetes 
mellitus tipo II e HAS diagnosticados há 6 anos. Com 
base nisso, assinale a alternativa que apresenta os 
exames subsidiários (além dos exames de rotina 
como uréia, creatinina, glicemia, ECG) que são 
indicados para avaliação precoce das repercussões 
sistêmicas dessas duas doenças.  

A. Ecocardiograma, clearance de creatinina e 
ultrassom de rins.  

B. Exame de fundo de olho, microalbuminúria e 
clearance de creatinina.  

C. Ultrassom de rins, exame de fundo de olho e 
cintilografia coronariana.  
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D. Cintilografia coronariana, microalbuminúria e 
tomografia computadorizada de rins.  

E. Clearance de creatinina, cintilografia 
coronariana e teste ergométrico.  

QUESTÃO 16  

Com base na análise os resultados de sorologia para 
hepatite B abaixo.   

I. HBsAg não reagente; Anti-Hbc total 
reagente e Anti-HBs Ag reagente.  

II. HBsAg não reagente; Anti-HBc total não 
reagente e Anti-HBs Ag reagente.  

Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, o significado dos resultados de 
sorologia para hepatite B relacionados acima.  

A. I. Infecção aguda/ II. infecção crônica pelo 
vírus da hepatite B (HBV).  

B. I. Infecção crônica/ II. infecção passada pelo 
vírus da hepatite B.  

C. I. Indivíduo suscetível/ II. infecção passada 
pelo vírus da hepatite B.  

D. I. Imunidade por contato prévio com o HBV/ 
II. imunidade por resposta vacinal contra o 
HBV.  

E. I. Imunidade por contato prévio com o HBV/ 
II. infecção crônica pelo HBV.  

QUESTÃO 17  

Ao examinarmos um paciente acometido de doença 
infectocontagiosa que apresenta sinais de Kernig 
positivo, Brudzynsky positivo, posição em gatilho de 
fuzil. O diagnóstico mais provável é:  

A. Desidratação. 
B. Meningite. 
C. Apendicite.  
D. Tumor cerebral. 
E. Sarampo.  

QUESTÃO 18  

A enfermidade diabética é uma doença caracterizada 
por vários sinais/ sintomas e comprometimentos 
orgânicos, mas tem como sua principal característica 
a hiperglicemia. Leia as assertivas abaixo.  

I. O diabetes tipo I ocorre em sua maior 
incidência em crianças e adolescentes 
(principalmente na faixa dos 10 anos aos 14 
anos).  

II. Em 80 a 90 % dos casos, há envolvimento 
de mecanismo autoimune nos diabéticos 
tipo I.  

III. No diabetes tipo II, a obesidade central está 
entre os fatores de risco.  

IV. A diabetes tipo I tem como uma das suas 
complicações a cetoacidose, a qual não 
ocorre na diabetes tipo II, e isto serve nestes 
casos como prognóstico.   

V. A dor abdominal faz parte da sintomatologia 
que pode ocorrer no diabetes tipo I.  

 Marque a alternativa correta.  

A. Apenas a I e II estão corretas.  
B. Apenas a V está correta.  
C. Apenas III e IV estão corretas.  
D. Apenas a I, III e V estão corretas.  
E. Apenas a I, II III e V estão corretas.  

QUESTÃO 19  

As afecções glomerulares são vistas na forma de 
diversas síndromes. Para que sua terapêutica seja 
adequada é necessário o conhecimento das suas 
diferenciações. Sobre essas afecções, marque a 
alternativa INCORRETA.  

A. A síndrome nefrítica é composta pela tríade: 
edema + hematúria + proteinúria.  

B. Paciente com hematúria e/ou proteinúria 
assintomática deve ser investigado, pois 
pode ser o portador assintomático de uma 
glomerulonefrite crônica.  

C. Na síndrome nefrótica a albumina sempre 
está elevada.  

D. O fator de risco para GNDA – 
glomerulonefrite difusa aguda são os surtos 
epidêmicos de infecção estreptocócica.  

E. Um dos fatores de risco no aparecimento da 
glomerulonefrite crônica é a hipertensão 
arterial. 

QUESTÃO 20  

Com base no Código de Ética Médica (CEM) – 
Resolução CFM nº 1931/2009 (Retificação publicada 
no D.O.U de 13 de outubro de 2009, seção I, p.173), 
considere as alternativas abaixo sobre os capítulos e 
as informações concernentes a estes e assinale a 
INCORRETA.  

A. No Capítulo IV – Relação com pacientes e 
familiares – É vedado ao médico: art. 33 – 
Deixar de usar todos os meios disponíveis 
de diagnóstico e tratamento, cientificamente 
reconhecidos e a seu alcance, em favor do 
paciente.  

B. No Capítulo I – Princípios fundamentais – 
Diz no seu III ponto que: Para exercer a 
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medicina, com honra e dignidade, o médico 
necessita ter boas condições de trabalho e 
ser remunerado de forma justa.  

C. No Capítulo IX – Sigilo Profissional – É 
vedado ao médico: art. 78 – Deixar de 
orientar seus auxiliares e alunos a respeitar 
o sigilo profissional e zelar para que seja por 
eles mantido.  

D. No Capítulo X – Documentos Médicos – É 
vedado ao médico: art. 81 – Atestar como 
forma de obter vantagens.  

E. No Capítulo VIII – Remuneração Profissional 
– É vedado ao médico: art. 58 – O exercício 
mercantilista da medicina.  
 

 


