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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 transfusões de hemocomponentes são 
consideradas seguras na atualidade; entretanto, 
podem ocorrer reações adversas cujo 
reconhecimento é importante para que as medidas 
terapêuticas sejam estabelecidas, bem como 
estratégias de prevenção em futuras transfusões.  

Correlacione as seguintes reações transfusionais 
com seus sinais e sintomas.  

I. Reação hemolítica aguda.  
II. Reação febril não hemolítica.  

III. TRALI.  
IV. Reação alérgica.  

 

(   ) Prurido, rash cutâneo, urticária.  

(   ) Febre, calafrios, dispneia, taquicardia, 
hipotensão arterial, cianose, hipóxia, insuficiência 
respiratória.  

(   ) Febre, calafrios, dores lombares, torácicas, no 
local da infusão, hipotensão, choque, icterícia, CIVD.  

(   ) Tremores, calafrios, febre, cefaleia, náuseas, 
vômitos, mal-estar.  

 

 A sequência correta é:  

A. V, III, II, I 
B. IV, III, I, II 

C. I, I, III, IV 
D. III, I, II, IV 
E. I, II, III, IV 
 

QUESTÃO 12  

O transplante de células tronco hematopoiéticas de 
doador da mesma espécie (alogênico) é utilizado 
para tratamento de várias patologias hematológicas; 
porém, há complicações importantes que podem 
resultar deste procedimento. Sobre este tema, 
analise as afirmativas abaixo.  

I. A mucosite é uma das complicações 
mais frequentes do transplante, 
especialmente nos pacientes que 
utilizam regimes de condicionamento 
mieloablativos.  

II. A doença veno-oclusiva hepática é uma 
complicação potencialmente fatal, 
caracterizada por hepatomegalia 
dolorosa, icterícia e retenção hídrica. 
Não existe tratamento eficaz nem 
fatores de risco bem estabelecidos.  

III. A doença enxerto versus hospedeiro 
aguda é a complicação mais importante 
do transplante; pode acometer fígado, 
pele e tratogastrointestinal. Atinge cerca 
de 50% dos pacientes a despeito da 
profilaxia.  

IV. A doença enxerto versus hospedeiro 
crônica ocorre dentro dos 100 dias pós-
transplante; tem como fatores de risco a 
idade avançada e doadores não 
relacionados, e o paciente acometido 
apresenta menor taxa de recidiva da 
sua doença de base.  

 

 Estão corretas apenas:  

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

 

QUESTÃO 13  

A doença falciforme é uma condição genética 
decorrente de defeitos na estrutura da hemoglobina, 
dando origem à hemoglobina S, responsável por um 
amplo espectro de manifestações e complicações 
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clínicas. Com o objetivo de melhorar a evolução 
destes doentes, o Ministério da Saúde regulamentou, 
através da portaria no 55 de 29 de Janeiro de 2010, o 
uso de hidroxiureia. São considerados critérios para o 
início de hidroxiureia, no tratamento destes 
pacientes, exceto:  

A) Três ou mais episódios álgicos agudos nos 
últimos 12 meses, com necessidade de 
atendimento médico hospitalar ou 
comprovada incapacidade produtiva 
(escola/trabalho).  

B) Mais de 1 episódio de síndrome torácica 
aguda nos últimos 12 meses ou 1 que 
necessitou suporte de O2 ou transfusão ou 
internamento em terapia intensiva.  

C) Hipoxemia crônica com saturação de 
oxigênio menor que 94%, fora de evento 
agudo.  

D) Alteração no Eco-Dopplertranscraniano 
(>200cm/s), com impossibilidade de regime 
transfusional crônico.  

E) Úlceras maleolares de evolução prolongada, 
não responsiva a tratamento convencional.  

QUESTÃO 14  

A Talassemia Maior requer transfusões frequentes de 
hemácias, o que leva à sobrecarga de ferro no 
organismo. A terapia quelante de ferro deve ser 
iniciada quando:  

A) A ressonância magnética T2 estrela 
evidencia sobrecarga de ferro hepática 
ecardíaca.  

B) Após 1 ano do início das hemotransfusões. 
C) Após a 40a unidade de concentrado de 

hemácia transfundida.  
D) A ferritina for maior que 1000mg/l.  
E) A biópsia hepática evidenciar 

hemossiderose.  
 

QUESTÃO 15  

Com relação à anemia, assinale a alternativa 
incorreta.  

A) Anemia macrocítica pode ser encontrada no 
hipotireoidismo, na aplasia medular e no uso 
prolongado de fenitoína.  

B) Reticulocitose está presente nas anemias 
hemolíticas, anemia por hemorragia crônica, 
anemia ferropriva, no curso do décimo dia 
do tratamento.  

C) O RDW é elevado na anemia ferropriva, e 
normal, na talassemiaminor.  

D) A capacidade das células intestinais em 
absorver o ferro dietético não ultrapassa 
50% do total ingerido.  

E) Na anemia da doença crônica, as citocinas 
são capazes de promover resposta à 
utilização defeituosa do ferro e a resposta 
medular comprometida à eritropoetina.  

QUESTÃO 16  

Assinale a alternativa que indica o mais frequente 
quadro clínico inicial de reação adversa à transfusão 
de sangue. 

A) Febre. 
B) Sibilos e dispneia. 
C) Náuseas e vômitos. 
D) Dor em panturrilha. 
E) Dor Lombar. 

QUESTÃO 17  

Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho 
Federal de Medicina, é correto afirmar que é: 

A) Possível assumir responsabilidades por ato 
médico que não praticou ou do qual não 
participou, em caráter excepcional.  

B) Permitido intervir sobre o genoma humano 
com vista à sua modificação, exceto na 
terapia gênica, excluindo-se qualquer ação 
em células germinativas que resulte na 
modificação genética da descendência.  

C) Permitido realizar procriação medicamente 
assistida com o objetivo de criar embriões 
com finalidades de escolha de sexo, eugenia 
ou para originar híbridos ou quimeras.  

D) Vedado receitar, atestar ou emitir laudos de 
forma secreta ou ilegível, sem a devida 
identificação de seu número de registro no 
Conselho Regional de Medicina da sua 
jurisdição, bem como assinar em branco 
folhas de receituários, atestados, laudos ou 
quaisquer outros documentos médicos.  

E) Proibido garantir ao paciente o exercício do 
direito de decidir livremente sobre sua 
pessoa ou seu bem-estar, devendo exercer 
sua autoridade para limitá-lo, a bem da 
saúde do paciente.  
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QUESTÃO 18  

Qual das anemias hemolíticas corpusculares abaixo 
não é hereditária? 

A) Anemia falciforme. 
B) Déficit de G6PD. 
C) Hemoglobinúria paroxística noturna. 
D) Déficit de Piruvato-Kinase. 
E) Talassemia. 

QUESTÃO 19  

Em qual das situações há diminuição da absorção do 
ferro? 

A) Gestação. 
B) Uso de fitatos. 
C) Uso de vitamina C. 
D) Diminuição das reservas. 
E) Ausência de alimento no nível do duodeno e 

jejuno. 

QUESTÃO 20  

É considerado inapto para a doação de sangue, após 
constatar-se como único dado relevante durante a 
entrevista: 

A) Um doador que fumou maconha há 2 dias 
atrás. 

B) Uma doadora de 60 anos de idade que 
nunca doou sangue. 

C) Um doador que possui piercing em região 
genital há dois anos, colocado por 
profissional habilitado e com todas as 
condições de higiene. 

D) Paciente que recebeu transfusão de 2 
concentrados de glóbulos vermelhos após 
acidente automobilístico há 3 anos. 

E) Todas as alternativas estão erradas. 


