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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  

A respeito do climatério, assinale a afirmativa Falsa:  

A. Mulheres no climatério devem ser 
submetidas aos testes de rastreio para 
câncer de mama, ovário, colo uterino, 
endométrio, cólon, avaliação da densidade 
mineral óssea de acordo com as diretrizes 
propostas. Também devem ser rastreados o 
diabetes e a dislipidemia. 

B. Antes do início da terapia hormonal, é 
necessária investigação preliminar mínima 
que inclua: anamnese, peso e pressão 
arterial, exame ginecológico e das mamas, 
perfis lipídico e lipoproteico, glicemia, 
mamografia, colpocitologia oncológica 
cervicovaginal, ultrassonografia transvaginal 
e densitometria óssea. 

C. O estímulo endometrial na administração de 
estrogênios por via parenteral é maior que 
na administração por via oral. 

D. São contra-indicações para o emprego da 
terapia hormonal: o sangramento vaginal 
não identificado, a doença hepática aguda e 
crônica, o carcinoma de mama, a trombose 
vascular aguda e a porfiria. 

E. O hipoestrogenismo que se segue à 
menopausa leva a diminuição da reabsorção 
óssea, com aumento da massa óssea.  
 

 

QUESTÃO 12  

Podemos afirmar a respeito das doenças 
intercorrentes na gravidez e suas consequências 
materno fetais:  

A. As cardiopatias maternas cianóticas cursam 
com menor incidência de eventos adversos 
neonatais como crescimento intrauterino 
restrito e prematuridade. 

B. Na prevenção da transmissão vertical do 
HIV nas gestantes soropositivas, a terapia 
combinada antirretroviral é indicada em 
todos os casos. 

C. Os fetos de mães portadoras do antígeno 
HbsAg estão  expostos à transmissão 
vertical da hepatite B tanto  por via 
transplacentária, quanto no momento do 
parto; por isso, é indicada a profilaxia dos 
respectivos recém-nascidos com 
gamaglobulina hiperimune. 

D. A diabete melito diagnosticada antes e 
durante a gestação cursa com prognóstico 
materno fetal, através do incremento das 
taxas de abortamento espontâneo, 
malformações congênitas, óbito fetal, 
macrossomia, prematuridade, distúrbios 
metabólicos e respiratórios do neonato. 

E. A hipertensão arterial é uma intercorrência 
clínica rara na gravidez, afetando 
minimamente a evolução da gestação. 

QUESTÃO 13  

Paciente sexo feminino, 22a chega ao consultório 
com queixa de prurido vaginal e vulvar e disúria. 
Refere ainda corrimento branco, grumoso, inodoro 
com aspecto caseoso. Neste caso o diagnóstico mais 
provável é:  

A. Candidíase vaginal. 
B. Tricomoníase.  
C. Vaginose Bacteriana.  
D. Gonorréia. 
E. Herpes Genital.  

QUESTÃO 14  

 Sobre leiomiomas uterinos, analise as afirmações:  

I. É a neoplasia benigna mais comum do 
endométrio.  

II. A traquelectomia radical vaginal é uma 
opção terapêutica em casos de úteros 
volumosos.  

III. A embolização das artérias uterinas pode 
ser usada como forma de tratamento em 
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pacientes que se pensa em preservar a 
fertilidade.  

IV. Os miomas subserosos são os principais 
responsáveis por sangramentos 
disfuncionais.  

Assinale a alternativa correta:  

A. Estão corretas somente as afirmativas II, III 
e IV.  

B. Estão corretas somente as afirmativas I e III.  
C. Estão corretas somente as afirmativas III e 

IV.  
D. Está correta somente a afirmativa III.  
E. Todas as afirmativas estão corretas.  

QUESTÃO 15  

Uma paciente de 23 anos comparece a consulta 
médica com queixas de corrimento genital. 
Considerando as diretrizes do programa de 
abordagem sindrômica de prevenção e assistência às 
DST/HIV/AIDS do Ministério da Saúde, assinale a 
alternativa incorreta.  

A. Uma paciente com corrimento e cujo 
parceiro tenha secreção uretral deve ser 
tratada para cervicite, mesmo sem achados 
clínicos sugestivos.  

B. Na dúvida entre vaginose e tricomoníase, o 
pH vaginal deve ser utilizado para o 
diagnóstico diferencial.  

C. A presença de hifas ao exame a fresco pode 
ser mais bem observado com a adição de 
KOH a 10% na lâmina.  

D. A visualização de um colo friável e 
sangrante com muco-pus leva à suspeita 
clínica de uma infecção por clamídia e/ou 
gonorreia.  

E. O exame a fresco confirma o diagnóstico de 
tricomoníase e de candidíase, mas não de 
infecção por clamídia.  

QUESTÃO 16  

Sabendo-se que o ultrassom de primeiro trimestre é 
fundamental no seguimento pré-natal, é correto 
afirmar que: 

A. A translucêncianucal só deve ser medida em 
fetos cujas mães são consideradas de alto 
risco.  

B. O osso nasal não é um marcador de 
cromossomopatia.  

C. O ducto venoso é utilizado na avaliação da 
vitalidade fetal.  

D. A ultrassonografia para rastreamento 
cromossômico fetal deve ser realizada entre 
a 11ª e a 14ª semanas de gestação.  

E. A ultrassonografia de primeiro trimestre não 
é a mais indicada para datação da idade 
gestacional.  

QUESTÃO 17  

Uma paciente de 52 anos, G1P1, menopausa aos 50 
anos, sem terapia hormonal até então, vem à 
consulta médica devido a importante diminuição da 
libido nos últimos anos, associada a dispareunia e 
secura vaginal severa. Ela nega antecedentes 
patológicos. Mãe teve câncer de mama aos 50 anos. 
Ao exame, apresenta-se com PA=110x80mmHg e 
IMC 24kg/m2; mama e exame ginecológico sem 
alterações. Sobre o quadro clínico dessa paciente, é 
correto afirmar que: 

A. Estrógeno vaginal é a melhor opção 
terapêutica.  

B. Terapia hormonal é contraindicada.  
C. Terapia hormonal não é indicada.  
D. Lubrificante vaginal é a melhor opção 

terapêutica.  
E. Estrógeno associado à progesterona por via 

oral é a melhor opção terapêutica.  

QUESTÃO 18  

Em relação a distúrbios do desenvolvimento puberal, 
é correto afirmar que: 

A. O brotamento das mamas costuma ser a 
primeira alteração puberal reconhecida. 

B. A menarca é a segunda alteração puberal 
que normalmente ocorre no 
desenvolvimento da puberdade. 

C. Durante o estirão de crescimento associado 
à puberdade, os ossos longos do corpo se 
alongam, e as epífises não se fecham. 

D. A secreção de hormônio do crescimento 
diminui juntamente com o aumento de 
gonodotropina no início da puberdade.  

E. O surgimento dos pelos pubianos ocorre 
após a menarca. 

QUESTÃO 19  

A respeito das doenças inflamatórias pélvicas (DIP) 
agudas e crônicas, assinale a opção correta. 

A. Os tratamentos devem incluir antibióticos de 
amplo espectro. 
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B. A gravidez ectópica não deve ser um dos 
diagnósticos diferenciais de doença 
inflamatória pélvica. 

C. A doença inflamatória não produz risco de 
infertilidade. 

D. Não são fatores de risco para as doenças 
inflamatórias pélvicas (DIP) parceiros 
sexuais múltiplos. 

E. A laparoscopia não é considerada o padrão-
ouro para o diagnóstico, que também pode 
ser terapêutico. 

QUESTÃO 20  

Em relação aos distúrbios urogenitais, julgue os itens 
a seguir. 

I. A incontinência urinária (IU) não é 
classificada em incontinência urinária de 
esforço (IUF), incontinência urinária de 
urgência (IUU) e incontinência urinária mista 
(IUM). 

II. A incontinência urinária de esforço é 
observação de perda involuntária de urina 
pelo meato uretral externo sincrônico ao 
esforço, espirro ou tosse. 

III. A hiperatividade vesical consiste na 
presença de contrações do músculo 
detrusor durante a fase de enchimento 
vesical. 

Assinale a opção correta. 

A. Apenas o item I está certo. 
B. Apenas o item III está certo. 
C. Apenas os itens I e II estão certos. 
D. Apenas os itens II e III estão certos. 
E. Todos os itens estão certos. 

 


