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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 relação ao tratamento das dislipidemias com as 
estatinas, assinale a alternativa correta. 

A. A sinvastatina é a estatina que apresenta 
maior potência na redução dos triglicerídeos. 

B. A duplicação da dose de uma estatina 
resulta em decréscimo adicional de 25% nos 
níveis de LDL colesterol. 

C. As estatinas devem ser suspensas caso 
ocorra aumento da CK (creatinoquinase) 
acima de duas vezes o limite superior da 
normalidade. 

D. Nos pacientes com doença renal crônica, 
deve-se dar preferência para as estatinas de 
menor excreção renal, como a atorvastatina. 

E. As estatinas podem ser usadas em crianças 
com hipercolesterolemia a partir dos dois 
anos de idade 

QUESTÃO 12  

Sobre o hipotireoidismo, analise as proposições  
abaixo.  

I. É uma causa importante de obesidade grau 
III secundária.  

II. Pode causar hiperprolactinemia, elevação 
da CPK e hiperlipidemia.  

III. Déficit de Iodo ainda é a principal causa de 
hipotireoidismo no mundo.  

IV. O pH gástrico interfere na absorção da 
levotiroxina.  

V. As necessidades de levotiroxina aumentam 
com a idade.  

Estão corretas:  

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

QUESTÃO 13  

A causa mais comum de insuficiência adrenal  
primária é 

A. Tuberculose. 
B. Infarto isquêmico. 
C. Metástase tumoral. 
D. Doença autoimune. 
E. Por drogas, como o fluconazol. 

QUESTÃO 14  

Paciente masculino, 60 anos, com queixa de “dores 
ósseas” foi submetido à densitometria óssea que 
revelou T-escore= −1,1DP e –2,8DP em coluna 
lombar e fêmur total, respectivamente, e Z-escore= 
−1,9DP e –2,3DP em coluna lombar e fêmur total, 
respectivamente. Na anamnese negou história prévia 
de fratura ou fatores de risco para osteoporose. Com 
relação a este paciente assinale a alternativa correta. 

A. Há maior perda de massa óssea em osso 
trabecular. 

B. A densitometria óssea está normal. 
C. O paciente apresenta osteopenia em coluna 

lombar e fêmur total. 
D. O paciente apresenta osteoporose em 

coluna lombar e em fêmur total. 
E. O paciente apresenta osteopenia em coluna 

lombar e osteoporose em fêmur total. 

QUESTÃO 15  

Com relação ao tipo MODY (maturityonset diabetes 
ofthe Young), assinale a alternativa correta. 

A. É um diabetes familiar e o modo de 
transmissão é autossômico recessivo. 

B. 95% dos portadores de uma mutação MODY 
terão alterações glicêmicas até os 55 anos 
de idade. 

C. Pacientes com MODY 2 têm hiperglicemia 
grave. 

D. Pacientes com MODY 3 raramente 
desenvolvem complicações crônicas do 
diabetes. 
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E. A maioria dos pacientes tem obesidade. 

QUESTÃO 16  

Sobre os critérios de diagnóstico de diabetes  
melitus, analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I. Sintomas de polidipsia, poliúria e perda 
ponderal com glicemia casual maior que 
200mg/dL. 

II. Glicemia em jejum acima de 99mg/dL. 

III. Glicemia após sobrecarga de glicose 
(75g) maior que 150mg/dL. 

 

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

QUESTÃO 17  

Sobre a neuropatia diabética, é correto afirmar que:  

A. A eletroneuromiografia é imprescindível para 
o seu diagnóstico acurado.  

B. O uso de monofilamento de 10 gramas está 
indicado para a identificação dos pacientes 
com alto risco de úlceras neuropáticas.  

C. A pregabalina e a carbamazepina são as 
drogas de primeira escolha para o 
tratamento da dor neuropática.  

D. A gabapentina atua no ciclo dos polióis, 
revertendo parcialmente as alterações 
fisiopatológicas da neuropatia.  

E. A hipotensão postural é caracterizada por 
diminuição maior ou igual a 40 mmHg de 
mercúrio na pressão sistólica. 

QUESTÃO 18  

A gordura visceral tem sido, cada vez mais, 
considerada como um órgão endócrino, pois:  

A. Produz grelina, que tem importante ação 
anorexígena.  

B. É importante na metabolização de 
hormônios que influenciam no controle da 
pressão arterial.  

C. Aumenta os níveis de testosterona 
circulante.  

D. Controla os mecanismos de trombogênese e 
trombólise.  

E. Produz citocinas, como o TNF alfa, as quais 
podem diminuir a sensibilidade à insulina e 
causar uma inflamação crônica leve. 

QUESTÃO 19  

A doença nodular da tireoide é muito frequente, 
entretanto, o câncer não o é. O que está correto em 
relação ao câncer da tireoide? 

A. O carcinoma indiferenciado pode ser 
totalmente curado com tireoidectomia total 
seguido de radioterapia externa. 

B. Os carcinomas diferenciados quando 
acometem indivíduos com < 20 anos e> 45 
anos têm um melhor prognóstico. 

C. Metástases do carcinoma folicular podem 
ser causa de tireotoxicose. 

D. No seguimento da doença, a dosagem da 
tireoglobulina no sangue é um excelente 
marcador de recidiva, mesmo naqueles com 
anticorpo antitireoglobulina positivo. 

E. O carcinoma medular pode ser esporádico 
ou familiar e tem na dosagem da 
osteocalcina um marcador de recidiva ou de 
doença residual. 

QUESTÃO 20  

O que está correto em relação à síndrome de 
“Turner”? 

A. É causa de hipogonadismo 
hipogonadotrófico. 

B. O cariótipo é 47, XXX. 
C. As meninas acometidas são obesas e têm 

hiperfagia central. 
D. Está associada com risco aumentado de 

câncer de mama na vida adulta. 
E. Cursa com baixa estatura, que pode 

responder com pequeno incremento à 
estatura final, com o uso do GH (hormônio 
do crescimento). 
 


