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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  

As emergências hipertensivas devem ser abordadas 
em prazo de tempo de algumas horas, no máximo, 
pelo risco de deteriorização dos órgãos vitais. A 
respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas:  

I. Hipertensão com acidente vascular cerebral 
isquêmico é considerada emergência 
hipertensiva.  

II. Hipertensão com papiledema é considerada 
emergência hipertensiva.  

III. Hipertensão no pré-operatório em cirurgias 
de emergência é considerada emergência 
hipertensiva.  

IV. Hipertensão com insuficiência cardíaca e 
edema agudo de pulmão é considerada 
emergência hipertensiva.  

 Assinale a opção que contém as afirmativas 
CORRETAS.  

A. II – IV.  
B. I – II.  
C. I – III.  
D. II – III – IV.  
E. III – IV.  

QUESTÃO 12  

Paciente multípara, no terceiro trimestre de gestação, 
apresenta hemorragia vaginal intensa, indolor, sem  

hipertonia uterina, com feto de apresentação alta. 
Este quadro sugere:  

Assinale a alternativa correta:  

A. Descolamento prematuro de placenta.  
B. Rotura uterina.  
C. Placenta previa.  
D. Descolamento coriodecidual. 
E. Incompetência cervical.  

QUESTÃO 13  

Com a relação a Dengue, podemos afirmar, exceto:  

A. Está contraindicado o uso de AAS, 
Ibuprofeno e Diclofenaco.  

B. No “caso suspeito de dengue” podemos 
encontrar doença febril aguda, com duração 
máxima de sete dias, acompanhada de dois 
ou mais sintomas: cefaleia, dor 
retroorbitária, mialgia, artralgia, prostração, 
exantema, associados ou não à presença de 
hemorragias.  

C. Doença de notificação compulsória.  
D. São sinais de alerta/alarme: febre contínua, 

acima de 39ºC, dor abdominal contínua, 
desconforto respiratório e hipotensão 
arterial.  

E. Apenas as afirmativas (a) e (d) estão 
incorretas.  

QUESTÃO 14  

Por se tratar, de uma questão de saúde pública, o 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
resolveu readequar o tratamento. Diante disso, 
podemos afirmar, exceto:  

A. Não há mais a recomendação de 
supervisionar o tratamento e oferecer a 
testagem anti-HIV para todos os pacientes 
com tuberculose.  

B. Os medicamentos continuam sendo os 
mesmos, porém houve diminuição nas 
doses de isoniazida (H) e pirazinamida (Z) 
para diminuir os efeitos colaterais.  

C. O esquema básico (adultos e adolescentes 
> 10 anos) está indicado para todos os 
casos novos, para todas as formas de 
tuberculose pulmonar e extrapulmonar 
(exceto meningoencefalite), infectados ou 
não pelo HIV.  

D. No caso de meningoencefalite tuberculosa 
deve ser associado corticoesteróide ao 
esquema anti-TB.  
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E. Os medicamentos para o esquema de 
multirresistência são os seguintes: 
Estreptomicina (S); Etambutol(E); 
Levofloxacina (L); Pirazinamida (Z) e 
Terizidona (T).  

QUESTÃO 15  

Paciente feminina, 46 anos, vem à consulta para 
mostrar seu exame citopatológico de colo uterino. 
Neste há constatação de lesão intraepitelial de alto 
grau, sugestivo de carcinoma de cérvice. Analise as 
assertivas abaixo, quanto aos fatores de risco do 
mesmo:  

I. Tabagismo com HPV positivo.  
II. Papilomavírus tipo 16, 18, 31, 33 e 45 / 

início precoce da atividade sexual.  
III. Papilomavírus tipo 6, 11, 42, 43 e 44 / 

múltiplos parceiros sexuais.  

Assinale a alternativa correta:  

A. Somente I.  
B. Somente II.  
C. Somente I e II.  
D. Somente I e III.  
E. Todas as alternativas estão corretas.  

QUESTÃO 16  

Em relação à saúde do idoso, podemos afirmar que 
as quedas ocorrem devido a uma interação entre 
fatores de risco intrínsecos e extrínsecos que levam 
ao desequilíbrio da pessoa idosa. Com relação a 
esse assunto, assinale a alternativa correta.  

A. A história de quedas no ano anterior, as 
alterações de cognição e o uso de cálcio e 
vitamina D são fatores de risco intrínsecos 
para quedas.  

B. Ambientes escuros, cadeiras com braços e 
carpetes descolados estão relacionados a 
fatores de risco para quedas.  

C. O envelhecimento normal modifica as 
características farmacocinéticas e 
farmacodinâmicas dos medicamentos que 
podem ser um fator de risco para quedas.  

D. Piso em desnível, brinquedos espalhados 
pelo chão do domicílio e animais de 
estimação são fatores protetores contra 
quedas.  

E. Quedas não são problemas comuns 
relativos à população idosa. 

 

QUESTÃO 17  

A asma é uma doença inflamatória crônica da via 
aérea, caracterizando-se por uma limitação variável 
do fluxo aéreo e alta responsividade da traqueia e 
dos brônquios a diversos estímulos. Considere as 
afirmações abaixo sobre a asma.  

I. No Brasil, a morbimortalidade da asma não 
apresenta uma distribuição uniforme, sendo 
maior no sul do país.  

II. Sintomas presentes mais durante à noite ou 
pela manhã, melhora espontânea ou com 
uso de medicação e história de atopia não 
são características frequentes em pacientes 
asmáticos.  

III. A reversão parcial ou completa da obstrução 
do fluxo aéreo, caracterizada pelo aumento 
no Volume Expiratório Forçado no primeiro 
segundo (VEF1) após a administração de 
broncodilatadores, é uma característica 
funcional típica da asma.  

IV. Refluxo gastroesofágico, fibrose cística, 
displasia bronco-pulmonar, síndromes 
aspirativas devido a distúrbios da deglutição 
e tuberculose não são diagnósticos que 
devem ser considerados como diferencial 
com a asma.  

Assinale a alternativa correta.  

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

QUESTÃO 18  

Acerca da hanseníase, assinale a alternativa correta.   

A. A hanseníase é uma doença 
infectocontagiosa, crônica, curável, causada 
pelo bacilo de Hansen. Esse bacilo é 
incapaz de infectar um grande número de 
pessoas (baixa infectividade), mas muitos 
adoecem (alta patogenicidade).  

B. Baciloscopia negativa afasta o diagnóstico 
de hanseníase.  

C. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é considerado um caso de 
hanseníase quando o paciente requer 
tratamento quimioterápico específico e 
apresenta um ou mais dos seguintes 
critérios: lesões de pele com alteração de 
sensibilidade, espessamento de nervo(s) 
periférico(s) acompanhado de alteração de 
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sensibilidade e baciloscopia positiva para 
bacilo de Hansen.  

D. O tratamento pode ser com monoterapia ou 
associação de duas ou mais drogas em 
casos resistentes. Os medicamentos 
indicados são a rifampilina, ofloxacina e 
minociclina.  

E. A hanseníase é uma doença já erradicada 
no Brasil.  

QUESTÃO 19  

Em relação ao diagnóstico da Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC), é CORRETO afirmar 
que:  

A. Os critérios clínicos são suficientes para 
estabelecer o diagnóstico, porém, se 
possível, recomenda-se a confirmação 
espirométrica. 

B. Recomenda-se sempre para a conclusão do 
diagnóstico, a realização da medida do pico 
do fluxo expiratório (PFE). 

C. O diagnóstico de DPOC é clinico, porém a 
realização do Rx de Tórax isoladamente, se 
faz imprescindível e definitivo para o 
diagnóstico. 

D. Pacientes com idade a partir de 60 anos ex-
tabagista, devem realizar espirometria para 
confirmação do diagnóstico.  

E. A espirometria para fins práticos, não ajuda 
no diagnóstico da DPOC, pois nenhuma 
resposta caracteriza intensidade e 
gravidade.  

QUESTÃO 20  

A úlcera péptica era, até recentemente, considerada 
uma doença de etiologia desconhecida, de evolução 
em geral crônica, com surtos de ativação e períodos 
de acalmia, resultantes de perda circunscrita de 
tecido em regiões do trato digestivo capazes de 
entrar em contato com a secreção cloridropéptica do 
estômago. Sobre essa doença é CORRETO afirmar:  

A. A bactéria Helicobacter pylori aumenta o 
risco de úlcera e complicações quando 
associada a pacientes que utilizam 
antiinflamatórios não hormonais ou baixas 
doses de aspirina. 

B. A dispepsia é um sintoma incomum, porém 
quando presente é caracterizada por 
apresentar periodicidade. 

C. Um dos diagnósticos diferenciais é a 
trombose mesentérica. 

D. A tomografia abdominal deve ser 
considerada para diferenciação de neoplasia 
gástrica. 

E. Os inibidores da bomba de prótons são 
medicamentos utilizados para tratamento de 
longo prazo.  
 
 


