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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  

Em uma cirurgia de aneurisma da artéria carótida 
interna, situada no seu corpo coroideo. A posição 
final do Clip, após o aneurisma ser controlado, 
resultou na estenose da artéria Coroidea anterior. 
São complicações nesta situação: 

I. Hemianopsia homônima. 
II. Hemianopsia heterônima. 

III. Hemihiperestesia. 
IV. Hemiplegia contralateral. 
V. Acometimento cognitivo. 

Marque a opção CORRETA: 

A. As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
B. Apenas as afirmativas I, III e IV estão 

corretas. 
C. Apenas as afirmativas II, III e IV estão 

corretas.  
D. Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão 

corretas. 
E. Apenas a afirmativa I está correta. 

QUESTÃO 12  

Tumor intraorbitário não encapsulado é o (a): 

A. Adenoma pleomórfico da glândula lacrimal.  
B. Cisto dermoide.  
C. Neurilemoma.  
D. Schwannoma.  
E. Metástase. 

QUESTÃO 13  

Em paciente com lesão expansiva cujo diagnóstico 
anátomo-patológico é de meduloblastoma, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

A. São tumores de células pequenas 
arredondadas e com pouco citoplasma. 

B. Exibem as rosetas de Homer-Wright. 
C. Os núcleos são hipercromáticos. 
D. É um tumor de baixa severidade. 
E. Acomete crianças. 

QUESTÃO 14  

O tumor do sistema nervoso central que mais 
frequentemente tem potencial para disseminação 
sistêmica extraneural é/são: 

A. Sarcoma meningeal. 
B. Pineoblastoma. 
C. Meduloblastoma. 
D. Ependimomas. 
E. Meningeomas. 

QUESTÃO 15  

As bactérias mais frequentemente encontradas em 
infecção de implantes para derivação liquórica são:  

A. Estafilococos.  
B. Estreptococos.  
C. Bastonetes gram-negativos.  
D. Cândida spp.  
E. Pseudomonas.  

QUESTÃO 16  

A causa mais frequente de hemorragia subaracnoite 
é o (a): 

A. Vasculite.  
B. Idiopática.  
C. Malformação arteriovenosa.  
D. Aneurisma cerebral.  
E. Traumatismo.  

QUESTÃO 17  

O achado de ressonância magnética que 
corresponde mais frequentemente à hipotensão 
liquórica é:  

A. Espessamento e realce dural difuso após 
injeção de contraste.   

B. Realce do plexo coroide após injeção de 
contraste.   

C. Pneumoencéfalo.  
D. Ventrículos cerebrais em fenda. 



 
 
 
 
 

MÉDICO NEUROCIRURGIÃO - 20H 
 

 

4 

 

E. Redução volumétrica das cisternas da base 
do crânio.  

QUESTÃO 18  

Considerando os marcadores tumorais no 
diagnóstico de neoplasias do sistema nervoso 
central, marque a alternativa correta: 

A. A citoqueratina é marcador mais frequente 
para ganglio-gliomas. 

B. A proteína S-100 tem uma distribuição 
semelhante ao GFAP, mas é mais localizada 
em células de Schwann.  

C. A sinaptofisina é o marcador utilizado para 
células gliais diferenciadas.  

D. A alfafetoproteína e gonadotrofina coriônica 
são marcadores de coriocarcinoma e 
tumores do seio endodérmico 
respectivamente. 

E. A Ki67 é marcador de tumores de linhagem 
ectodérmica e confirma o diagnóstico de 
neoplasias benignas. 

QUESTÃO 19  

De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado 
ao médico, EXCETO:  

A. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu 
representante de decidir livremente sobre a 
execução de práticas diagnósticas ou 
terapêuticas, salvo em caso de iminente 
risco de morte.  

B. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa 
sob seus cuidados profissionais. 

C. Abreviar a vida do paciente, exceto a pedido 
dele ou de seu representante legal.  

D. Aproveitar-se de situações decorrentes da 
relação médico-paciente para obter 
vantagem física, financeira, emocional ou de 
qualquer outra natureza. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 20  

De acordo com o Código de Ética Médica, é direito 
do médico, EXCETO: 

A. Exercer a Medicina sem ser discriminado 
por questões de religião, raça, sexo, 
nacionalidade, cor opção sexual, idade, 
condição social, opinião política, ou de 
qualquer outra natureza.  

B. Indicar o procedimento adequado ao 
paciente, observadas as práticas 

reconhecidamente aceitas e desrespeitando 
as normas legais vigentes no País.  

C. Apontar falhas nos regulamentos e normas 
das instituições em que trabalhe, quando as 
julgar indignas do exercício da profissão ou 
prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, 
nesses casos, aos órgãos competentes e, 
obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao 
Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição.  

D. Recusar-se a exercer sua profissão em 
instituição pública ou privada onde as 
condições de trabalho não sejam dignas ou 
possam prejudicar o paciente. 

E. Recusar a realização de atos médicos que, 
embora permitidos por lei, sejam contrários 
aos ditames de sua consciência. 

 


