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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  

Mecanismos de tratamento medicamentoso da 
Doença de Crohn tem como objetivos, exceto:  

A. Suprimir a atividade da doença, aliviando os 
sintomas gastrointestinais e extraintestinais.  

B. Corrigir deficiências nutricionais e garantir 
aporte calórico adequado para o 
crescimento linear e ganho de peso.  

C. Prevenir suas complicações.  
D. Suprir a deficiência de lactose.  
E. Minimizar o impacto da doença sobre o 

paciente e seus familiares.  

QUESTÃO 12  

Admite-se que até 45% das hemorragias digestivas 
altas são causadas por úlceras pépticas. 
Considerando as afirmativas sobre os fatores 
preditivos de tratamento operatório nos doentes 
admitidos com úlceras pépticas hemorrágicas, 
analise as assertivas abaixo, indique V (verdadeiro) e 
F (falso) e, em seguida, marque a alternativa 
CORRETA: 

(   ) sangramento em jato proveniente da lesão.  

(   ) sangramento difuso proveniente da lesão.  

(   ) presença de coto vascular.  

(   ) presença de coágulo aderente ao fundo da 
úlcera.  

A sequencia correta é:  

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

QUESTÃO 13  

Na doença do refluxo gastroesofagiano, a lesão 
anatomopatológica com metaplasia do epitélio esca-
moso para um epitélio colunar é um fator de risco 
para o desenvolvimento de: 

A. Epitélio de Barrett e adenocarcinoma. 
B. Úlcera gástrica, gastrite – câncer gástrico. 
C. Infiltração eosinofílica e esofagite 

eosinofílica. 
D. Síndrome de Zollinger Ellison e Gastrinoma. 
E. Síndrome de Mallory Weiss e hemorragia 

digestiva. 

QUESTÃO 14  

Entre as causas de hipertensão portal por aumento 
do fluxo na veia porta se inclui: 

A. Cirrose.  
B. Doença de Wilson.  
C. Hemocromatose.  
D. Fibrose hepática congênita.  
E. Fístula arterio-portal. 

QUESTÃO 15  

Sobre o tratamento da pancreatite afirma-se: 

I. A base do tratamento é o suporte clínico e a 
suspensão da ingesta oral, já que ainda não 
há tratamento específico para a pancreatite. 
Este suporte clínico consiste em 
manutenção da perfusão tecidual através de 
reposição volêmica vigorosa e manutenção 
da saturação de oxigenação, analgesia e 
suporte nutricional. 

II. Pacientes com pancreatite aguda 
geralmente apresentam hipovolemia 
importante secundária ao sequestro de 
líquido, necessitando de hidratação volêmica 
agressiva para melhorar a perfusão tecidual 
pancreática e tentar evitar o 
desenvolvimento de necrose pancreática e 
prevenir a evolução para formas graves. 
Como não há como antecipar as 
necessidades de reposição volêmica, os 
pacientes devem ser monitorados 
continuamente para avaliar a efetividade do 
tratamento. Os critérios utilizados são o 
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hematócrito, débito urinário, frequência 
cardíaca, azotemia e turgor cutâneo. No 
caso de pacientes com comorbidades como 
insuficiência renal ou cardiopatias, pode ser 
necessária a utilização de monitorização 
invasiva. 

III. A analgesia também é essencial, sendo 
classicamente utilizados opioides 
parenterais, como a morfina e a meperidina, 
sendo ainda controversa qual a melhor 
opção de droga. 

Está (ão) CORRETA (s): 

A. Apenas I. 
B. I e II. 
C. I e III. 
D. II e III. 
E. I, II e III. 

QUESTÃO 16  

Sobre a doença ulcerosa péptica está INCORRETO 
afirmar: 

A. A infecção do antro gástrico pelo H.pylori 
(HP) induz uma hipersecreção ácida através 
da inibição das células produtoras de 
somatostatina e consequente aumento da 
liberação de gastrina pelas células G do 
antro gástrico.  

B. Como consequência da maior oferta de 
ácido ao duodeno, haverá o 
desenvolvimento (ou ampliação se 
preexistentes) de áreas de metaplasia 
gástrica no duodeno, as quais, então, 
poderão ser colonizadas pelo HP levando à 
duodenite e, eventualmente, úlcera 
duodenal. 

C. Fatores genéticos e ambientais, além 
daqueles relacionados à virulência do 
microrganismo, poderão afetar a fisiologia 
gástrica e o desfecho da doença. 

D. As úlceras gástricas tendem a ocorrer em 
mucosa secretora de ácido ou próximas à 
junção com a mucosa secretora. Mesmo 
quando ocorrem na região alta da pequena 
curvatura, elas incidem em mucosa 
secretora.  

E. A pangastrite induzida pelo HP é a 
responsável pelas alterações metaplásicas 
que transformam a mucosa secretora em 
não secretora. 

 

QUESTÃO 17  

A respeito das doenças hepáticas, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

A. Os abscessos hepáticos piogênicos são 
causados em sua maioria por E. coli, 
Klebisiellae Streptococcussp, e seu 
tratamento é realizado com antibioticoterapia 
e drenagem por meio de punções, sendo a 
cirurgia reservada para casos que não 
respondem a essas medidas.  

B. Os adenomas hepáticos são tumores que 
incidem preferencialmente em mulheres, 
muito relacionados ao uso de 
anticoncepcionais orais que frequentemente 
regridem após a sua descontinuidade.  

C. A síndrome de Budd-Chiari tem origem na 
obstrução (trombose) das veias hepáticas ou 
do segmento distal da veia porta e levam ao 
desenvolvimento de ascite, cirrose hepática 
e hipertensão portal.  

D. A hepatite alcóolica pode ser diagnosticada 
quando há febre, anorexia, hepatomegalia 
dolorosa e icterícia após grande ingesta 
etílica, associada a alterações laboratoriais, 
como aumento da gama GT, 
hiperbilirrubinemia e leucocitose, e relação 
AST/ALT classicamente menor que 1.  

E. A doença de Wilson é causada pelo 
acúmulo tóxico de cobre nos tecidos 
(ocasionando lesão hepática e neurológica), 
cursa com baixos níveis de ceruloplasmina e 
seu tratamento visa à remoção do excesso 
do cobre orgânico com a D-penicilamina. 

QUESTÃO 18  

Sobre a icterícia, assinale a alternativa INCORRETA.  

A. As icterícias não colestáticas são 
caracterizadas pela hiperbilirrubinemia 
indireta e tem como exemplos as síndromes 
de GilberteCrigler – Najjar.  

B. A colestase é causada por déficit na 
excreção da bile que pode ocorrer desde o 
hepatócito até a ampola de Vater e pode ser 
intra ou extrahepática.  

C. A hemólise cursa com elevação da 
bilirrubina direta e é uma importante causa 
de icterícia na infância.  

D. A CPER pode ser empregada para 
tratamento nos casos de icterícia obstrutiva 
por coledocolitíase e em alguns casos de 
neoplasia periampular.  
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E. Na investigação da icterícia obstrutiva, os 
exames de imagem (ultrassonografia, 
tomografia, dentre outros) são de grande 
auxílio diagnóstico.  

QUESTÃO 19  

O melhor tratamento para pacientes infectados com 
hepatite C, genótipo 1, é:  

A. Telaprevir e PEG interferon.  
B. Ribavirina e PEG interferon.  
C. lamivudina, ribavirina e PEG interferon.  
D. Boceprevir ,ribavirina e PEG interferon.  
E. Boceprevir, telaprevir e PEG inteferon.  

QUESTÃO 20  

Os cistos biliares são dilatações congênitas das vias 
biliares intra e/ou extra hepáticas. Sua importância 
maior está associada ao desenvolvimento de icterícia 
obstrutiva, episódios de colangite e risco aumentado 
de desenvolvimento de colangiocarcinoma. A doença 
de Caroli corresponde a qual cisto biliar na 
classificação de Todani?  

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

 

 


