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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  

Sobre as teorias do envelhecimento, é correto afirmar 
que: 

A. Senilidade é o somatório das alterações 
orgânicas, funcionais e psicológicas próprias 
do envelhecimento normal. 

B. Senescência é caracterizada por 
modificações determinadas por afecções 
que frequentemente acometem a pessoa 
idosa. 

C. O princípio da teoria odanooxidativo e 
radicais livres é  que a  longevidade seria 
proporcional à  extensão do dano 
oxidativo e indiretamente  proporcional à 
atividade das defesas antioxidantes. 

D. A apoptose é a chamada morte celular 
inesperada. 

E. Na teoria imunológica do envelhecimento, a 
hipótese é de que reduções qualitativas e 
quantitativas na resposta imune seriam, em 
parte, direta ou indiretamente devidas à  
involução inicial e ao envelhecimento do 
timo.  

QUESTÃO 12  

Em relação às quedas, assinale a alternativa correta.  

A. A queda pode ser um evento sentinela, 
sinalizador do início do declínio da 
capacidade funcional, ou sintoma de uma 
nova doença.  

B. Os programas de prevenção de queda têm 
pouco potencial de diminuir a morbidade e a 
mortalidade em idosos, mesmo melhorando 
a saúde como um todo.  

C. Os idosos “caidores” estão propensos a 
serem institucionalizados com a mesma 
probabilidade que outros idosos não 
caidores.  

D. O sedentarismo não é fator de risco para 
quedas, embora possa acarretar alterações 
músculo-esqueléticas.  

E. O declínio cognitivo não aumenta o risco de 
quedas. 

QUESTÃO 13  

Assinale a alternativa correta.  

A. A demência por corpos de Lewy é 
caracterizada por perda de crítica pessoal e 
social, hiperoralidade, comportamentos 
estereotipados e comportamento 
perseverativo, com importante prevalência 
em pacientes mais jovens (<50anos).  

B. Na demência fronto-temporal, há 
sensibilidade excessiva a neurolépticos.  

C. Nenhum exame de imagem pode 
diagnosticar a demência de Alzheimer, mas 
pode afastar causas reversíveis de declínio 
cognitivo, como hematomas, hidrocefalia e 
tumor.  

D. Os fármacos com efeito sedativo ou 
anticolinérgico não podem determinar 
comprometimento cognitivo.  

E. São efeitos colaterais comuns dos 
antidepressivos tricíclicos: retenção urinária, 
emagrecimento, insônia e risco de quedas. 

QUESTÃO 14  

Verifique as afirmativas abaixo em relação ao 
envelhecimento e a sua relação com o Diabetes 
Mellitus. 

I. Algumas alterações fisiológicas imitam 
doenças, quando na verdade podem ser 
uma parte normal do envelhecimento. 
Assim, a Diabetes mellitus pode 
“aparecer” e “desaparecer” em idosos. 

II. A capacidade de insulina para estimular 
a captação de glicose diminui com a 
idade e geralmente se manifesta como 
hiperglicemia pós-prandial, mas com 
níveis de glicose e insulina de jejum 
normal. 
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III. Em situações de stress, os idosos 
desencadeiam quadro de diabetes que 
reverte quando a situação estressante 
desaparece. 

IV. A perda de reserva fisiológica de 
glicogênio hepático é o fator 
determinante para o aumento da 
prevalência de diabetes com o avançar 
da idade. 

V. Quando iniciam com Diabetes Mellitus 
os idosos necessitam de terapia com 
Insulina. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas. 

A. É correta apenas a afirmativa IV. 
B. São corretas apenas as afirmativas I e III. 
C. São corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
D. São corretas apenas as afirmativas II, III e 

IV. 
E. São corretas as afirmativas I, II, III, IV e V. 

QUESTÃO 15  

Segundo a patobiologia do envelhecimento, várias 
teorias podem justificar a senescência. 

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto: 

I. O envelhecimento resulta da 
interferência genética na capacidade 
das células para se reproduzirem. 

II. O relógio biológico altera a secreção de 
hormônios, resultando em alterações no 
RNA mensageiro. 

III. A função celular diminui, aumentando 
as chances de desenvolvimento de 
infecções e câncer. 

IV. O encurtamento dos telômeros em 
células somáticas não influencia a 
capacidade das células para se 
dividirem. 

V. Quanto maior a taxa metabólica basal 
(a taxa em que o corpo, em repouso, 
usa a energia), menor a expectativa de 
vida. 

VI. Mutações em genes ocorrem com o 
envelhecimento, eventualmente fazendo 
com que as células parem de funcionar. 

VII. A lesão tecidual é causada pelos 
radicais livres, como os radicais 
superóxido ou hidroxila. 

 

Assinale a alternativa correta. 

A. Somente três afirmativas estão corretas. 
B. Somente duas afirmativas estão corretas. 
C. Somente quatro afirmativas estão corretas. 
D. Somente cinco afirmativas estão corretas. 
E. Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 16  

Em relação à HAS em idosos assinale a alternativa 
incorreta. 

A. Os diuréticos tiazídicos podem ser 
utilizados. 

B. A rigidez vascular contribui para a elevação 
da pressão arterial. 

C. A droga de escolha para o tratamento é o 
bloqueador dos canais de cálcio. 

D. É frequentemente sistólica e deve ser 
tratada sempre que apresentar duas ou mais 
medidas de PAS ≥ 140 mmHg. 

E. O diagnóstico é feito após uma única 
medida da PA sistólica elevada acima de 
160 mmHg e/ou diastólica acima de 90 
mmHg. 

QUESTÃO 17  

Sobre Acidente Vascular Cerebral (AVC) no idoso, 
assinale a incorreta. 

A. As sequelas potenciais do AVC em 
sobreviventes levam com frequência à perda 
da independência. 

B. A fibrilação atrial (FA) é responsável por até 
20% dos casos e AVC e este percentual é 
ainda maior em octogenários. 

C. Os novos anticoagulantes orais, inibidores 
diretos da trombina ou do fator Xa, 
apresentam a vantagem de dispensar o 
monitoramento do INR e aparentemente são 
tão efetivos quanto a varfarina. 

D. A arteriografia de carótidas deve ser feita em 
todo paciente com passado de AVC ou 
Ataque Isquêmico Transitório (AIT). 

E. O tratamento clínico da doença ateromatosa 
carotídea deve incluir o uso de estatinas, 
anti-hipertensivos, anticoagulantes na 
presença de FA, antiplaquetários, após 
episódio de AVC ou AIT. 

QUESTÃO 18  

Sobre osteoporose e deficiência de vitamina D no 
idoso, assinale a alternativa correta.  
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A. O osso é um tecido dinâmico, porém o 
processo de remodelação não ocorre de 
forma constante, nem por toda vida.  

B. As fraturas osteoporóticas ocorrem em 
ambos os sexos, porém são mais frequentes 
nos homens.  

C. Os bisfosfonatos, embora eficientes, não 
são capazes de prevenir a perda de massa 
óssea.  

D. No nosso meio é pouco frequente a 
deficiência de vitamina D, já que sua 
produção depende principalmente da 
exposição à luz solar.  

E. Para reduzir o risco de quedas, o ideal é 
manter níveis séricos de 25-OH-vitamina D 
acima de 30 ng/dL. 

QUESTÃO 19  

Sobre o tremor essencial, assinale a alternativa 
incorreta.  

A. É o distúrbio de movimento mais comum do 
idoso.  

B. Pode iniciar-se em ambos os membros 
superiores e de forma assimétrica.  

C. É de herança autossômica dominante  
D. Tem sua fisiopatologia bem definida e 

diferencia-se do Parkinson por desaparecer 
durante os movimentos.  

E. Clonazepam, gabapentina e mirtazapina 
podem reduzir a amplitude do tremor. 

QUESTÃO 20  

Sobre a doença de Parkinson, assinale a alternativa 
correta.  

A. A idade é um importante fator de risco e os 
homens são mais acometidos que as 
mulheres.  

B. A bradicinesia é uma característica incomum 
na doença de Parkinson, ao contrário da 
rigidez muscular.  

C. Para minimizar o fenômeno wearing-off é 
primordial a redução do intervalo entre as 
doses de medicação.  

D. O diagnóstico da doença é fácil e conta com 
marcadores biológicos de fácil acesso.  

E. A PET (tomografia por emissão de pósitron) 
e exames laboratoriais devem ser solicitados 
de rotina para diagnóstico da doença. 

 

 

 


