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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 a febre tifoide, assinale a alternativa 
CORRETA.  

A. É mais comum em pacientes idosos e pouco 
frequente em crianças e adultos jovens.  

B. É uma doença febril com início dos sintomas 
de 5 a 21 dias após ingestão de alimentos 
ou água contaminada e geralmente cursa 
com dor abdominal e calafrios.  

C. A perfuração intestinal é uma complicação 
comum e ocorre mais frequentemente nas 
crianças.  

D. O diagnóstico da febre tifoide é realizado, 
preferencialmente, por testes sorológicos. A 
cultura é de utilidade clínica limitada.  

E. O tratamento deve ser realizado, de 
preferência, com dois antimicrobianos, e o 
tempo não deve exceder cinco dias.  

QUESTÃO 12  

Paciente em tratamento de pneumonia bacteriana por 
pneumococo pode evoluir mais comumente com a 
seguinte complicação: 

A. Abcessos pulmonares. 
B. Encefalite. 
C. Gangrena distal de membros. 
D. Derrame pleural. 
E. Endocardite infecciosa. 

 

QUESTÃO 13  

Com relação à leishmaniose, analise as afirmativas 
abaixo e assinale V para as Verdadeiras ou F para as 
Falsas.  

(   ) A leishmaniose visceral em nosso meio é 
causada por protozoários do gênero Leishmania e 
espécie braziliensis, guyanensi e amazonenses.  

(   ) No Brasil, o antimonial pentavalente ainda é a 
droga de escolha no tratamento da leishmaniose 
cutânea e visceral.  

(   ) O critério de cura para a leishmaniose 
tegumentar é essencialmente clínico, com 
epitelização da lesão, regressão da infiltração e do 
eritema. Entretanto, na leishmaniose visceral, o 
critério de cura baseia-se na negativação do 
mielograma e no acompanhamento por 12 meses, 
sem sinais da doença.  

(   ) O tratamento com a anfotericina B lipossomal 
tem eficácia superior à anfotericina B deoxicolato 
(convencional), além de menor toxicidade renal e 
menor tempo de tratamento.  

(   ) São contraindicações ou restrições para o uso 
de antimonial pentavalente: gestantes; portadores de 
cardiopatia, nefropatia e hepatopatia; doença de 
Chagas.  

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA.   

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

QUESTÃO 14  

Paciente sabidamente HIV positivo abandonou o 
tratamento há 2 anos e retorna à emergência com 
quadro de febre diária, diarreia líquida, 
emagrecimento de 22kg nos últimos 2 meses, 
anorexia, fraqueza generalizada e tosse seca 
associada à dispneia leve há 8 dias. Ao exame, 
apresentava-se desnutrido, desidratado, com 
monilíase extensa em cavidade oral, hipocorado 
2+/4+ e taquipneico 2+/4+. PA: 80X50, frequência 
cardíaca de 128 bpm e frequência respiratória de 
36ipm. Foi internado para investigação, e os exames 
evidenciaram: Radiografia de tórax mostrava discreto 
infiltrado intersticial, acentuação dos hilos 
pulmonares, seios costofrênicos livres e área 
cardíaca normal; Hemograma: 1.800 leucócitos (56% 
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de segmentados, 32% de linfócitos, 8% monócitos e 
4% de eosinófilos), hemoglobina de 6,3mg/dl, 
plaquetas de 96.000; Urea: 87mg/dl; Creatinina: 2,6 
mg/dl; sódio: 130 mEq/l; potássio: 2,1 mEq/l. 
Gasometria artiral: pH: 7,29; PCO2: 25; PO2:68; 
HCO3: 13; BE: -8 em ar ambiente. Com base no caso 
acima, analise as afirmativas abaixo:  

 

I. São diagnósticos possíveis para esse paciente: 
pneumocistose, citomegalovirose, histoplasmose e 
infecção porStrongyloides.  

II. Deve-se iniciar, de imediato, o uso de 
sulfametoxazol/trimetroprim associado a 
corticosteroides e oxigenioterapiapara 
pneumocistose, ivermectina 200mcg/kg para 
estrongiloidíase, ganciclovir e anfotericina B 
deoxicolato paracitomegalovirose e histoplasmose, 
respectivamente.  

III. Embora exista a possibilidade de tuberculose, não 
devemos iniciar o tratamento empírico devido a sua 
toxicidade, interações medicamentosas e risco de 
indução de resistência aos tuberculostáticos. Deve-se 
continuar a investigação com baciloscopia de escarro 
e colonoscopia e PCR para mycobacterium 
tuberculosis.  

IV. A terapia antirretroviral deve ser iniciada, de 
imediato, devido ao risco de morte do paciente.  

Estão CORRETAS  

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

QUESTÃO 15  

Em relação à toxoplasmose, assinale a alternativa 
CORRETA.  

A. A toxoplasmose congênita, em mulheres 
imunocompetentes, é decorrente da 
transmissão transplacentária do parasita em 
gestantes que apresentam infecção crônica 
e ocorre mais comumente no início da 
gestação.  

B. A linfadenopatia é uma manifestação rara da 
doença na fase aguda.  

C. Em pacientes imunocompetentes com forma 
linfonodal, o tratamento específico deve ser 
sempre realizado.  

D. A forma ocular geralmente se dá por 
infecções adquiridas e raramente 
congênitas.  

E. Em pacientes imunodeprimidos, 
especialmente nos casos de AIDS, o 
tratamento da toxoplasmose deverá ser 
cogitado, quando o paciente apresentar 
alteração do nível de consciência ou crise 
convulsiva. 

QUESTÃO 16  

São microrganismos frequentes em UTIs(unidades 
de terapia intensiva):  

A. Clostridium tetani, Leishmaniadonovani, 
retrovírus.  

B. Clostridium tetani, Klebisiellapneumoniae, 
Salmonellatyph.i 

C. Clostridium difficile, Staphylococus aureus, 
Acinetobactersp.  

D. Clostridium difficile, Streptococus grupo A, 
retrovírus.  

E. Epstein- Barr, Listeriamonocytogens, 
Klebisiellapneumoniae 

QUESTÃO 17  

Sobre a forma generalizada do tétano, assinale a 
alternativa CORRETA.  

A. A dosagem de neurotoxina no líquor é o 
exame de eleição para o diagnóstico.  

B. Faz parte do diagnóstico diferencial a 
hipocalcemia, a intoxicação por estricnina, o 
uso de neurolépticos e de antagonistasda 
dopamina.  

C. Os opióides são importantes no tratamento 
dos espasmos musculares, por competirem 
com a neurotoxina pelos sítios de ligação 
dos receptores GABA.  

D. As principais complicações do tétano 
relacionadas à mortalidade na UTI são: 
pneumonia, trombose venosa profunda e 
úlceras de pressão.  

E. A disfunção autonômica parece ser mediada 
por excessiva liberação de catecolaminas, 
podendo ser tratada com betabloqueadores.  

QUESTÃO 18  

Em relação às infecções por Candida nos pacientes 
HIV +, é correto afirmar que: 

A. A doença sistêmica é comum e constitui um 
evento precoce na evolução dos pacientes 
HIV +. 
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B. As infecções por leveduras do gênero 
Candida são as infecções fúngicas mais 
comuns nos pacientes infectados pelo HIV. 

C. O envolvimento do esôfago é raro nos 
pacientes com severa imunodeficiência 
e depleção de linfócitos CD4. 

D. A candidíase está claramente relacionada à 
imunodeficiência humoral. 

E. A candidíase orofaríngea é mais frequente 
nas mulheres. 

QUESTÃO 19  

O risco médio de aquisição profissional de HIV, após 
um acidente perfurocortante, é em torno de: 

A. 0,3 a 0,5%. 
B. 5 a 10%. 
C. 20 a 30%. 
D. 50 a 70%. 
E. Acima de 90%. 

QUESTÃO 20  

Nas meningites purulentas o líquido cefalorraquidiano 
encontra-se:  

A. Contagem de células normal. 
B. Ausência de células. 
C. Dosagem de glicose aumentada.  
D. Pleocitose elevada. 
E. Contagem de células diminuídas.  

 

 


