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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  

Considere um paciente do sexo feminino, 35 anos, 
professora, com queixa de disfonia há dois anos, sem 
outras queixas. Nega tabagismo ou comorbidades. O 
diagnóstico mais provável é: 

A. Laringite aguda. 
B. Edema de Reinke. 
C. Carcinoma de laringe. 
D. Nódulos de pregas vocais. 
E. Granuloma de pregas vocais 

QUESTÃO 12  

Acerca de câncer da laringe, julgue os itens que se 
seguem: 

I. Pacientes com tumores supraglóticos sofrem 
de disfagia e (ou) odinofagia, não 
apresentando inicialmente alterações vocais. 

II. Pacientes com tumores glóticos T1a 
localizados no terço médio das pregas 
vocais apresentam resultados de cura 
equivalentes, próximos de 100%, mediante a 
realização de radioterapia e ou cirurgia. 

III. A maioria dos tumores malignos da laringe é 
do tipo carcinoma basocelular. 

Estão corretos os itens: 

A. I eII 
B. I e III 
C. II e III 
D. Todos corretos 

E. Nenhuma das respostas anteriores 

QUESTÃO 13  

Leia os itens abaixo e considere se são verdadeiros 
ou falsos: 

(   ) O hábito de fumar é o principal fator de risco 
para o desenvolvimento de câncer da laringe. 

(   ) O uso de álcool é o fator de risco mais 
determinante ao desenvolvimento de tumores 
glóticos. 

(   ) O câncer de laringe localiza-se menos 
frequentemente na região subglótica. 

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

QUESTÃO 14  

Paciente de 56 anos de idade, procedente de Belo 
Horizonte, deu entrada no Pronto-Socorro, 
desorientada, confusa, hálito cetônico e glicemia 
capilar alterada, sendo feito o diagnóstico de 
cetoacidose diabética. Acompanhante relata que a 
paciente começou apresentar há 5 dias quadro 
clínico de obstrução nasal fixa à direita, após 2 dias 
evoluindo com hiposmia, dor facial e febre de 39 ° C. 
Foi avaliada pela equipe de otorrinolaringologia, 
sendo observada, ao exame de nasofibroscopia, 
isquemia em parte da concha nasal média direita, 
secreção enegrecida em toda fossa nasal direita, 
sem alterações em fossa nasal esquerda. A principal 
hipótese diagnóstica é: 

 

A. Rinossinusite fúngica invasiva granulomatos 
B. Rinossinusite fúngica invasiva aguda. 
C. Bola fúngica.  
D. Rinossinusite fúngica alérgica.  
E. Rinossinusite fúngica invasiva crônica.  

QUESTÃO 15  

A manifestação clínica mais comum da sinusite 
aguda na infância é: 

A. Tosse. 
B. Mialgia. 
C. Febre baixa. 
D. Conjuntivite. 
E. Edema facial. 
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QUESTÃO 16  

Os locais mais frequentes de ocorrência de 
carcinoma epidermoide de boca são: 

A. Lábio superior e assoalho da boca. 
B. Lábio superior, assoalho da boca e língua. 
C. Lábio inferior, palato mole e língua. 
D. Lábio inferior, assoalho da boca e língua. 
E. Lábio inferior, palato duro e assoalho da 

boca. 

QUESTÃO 17  

Em relação às doenças da boca e faringe, é correto 
afirmar que:  

A. A língua geográfica é associada à infecção 
pelo Epstein Bar e HIV.  

B. A primo infecção herpética frequentemente é 
mais extensa do que suas recorrências, mas 
restringe-se aos lábios.  

C. Os grânulos de Fordyce estão 
frequentemente associados a lesões pré-
malignas.  

D. A hiperplasia adeno amigdaliana, quando 
leva a síndrome da apneia obstrutiva do 
sono na criança, é indicação relativa de 
cirurgia, que deve ser realizada a partir de 5 
anos de idade.  

E. A hiperplasia do tecido linfoide do Anel de 
Waldayer pode ser causada por infecção 
crônica pelo Epstein Bar, linfomas, alergias 
e refluxo. 

QUESTÃO 18  

As infecções otorrinolaringológicas podem evoluir 
para espaços profundos do pescoço. Nos casos em 
que isto acontece, 

A. A fibronasofaringoscopia é o principal exame 
na avaliação destes casos.  

B. A Síndrome de Horner e a paralisia dos 
nervos glossofaríngeo e hipoglosso são 
observadas na extensão parafaríngea da 
infecção. 

C. Não havendo contraindicação clínica, deve-
se realizar a drenagem cirúrgica, na 
presença de infecção profunda, sempre que 
o paciente já houver recebido 
antibioticoterapia.  

D. Trismo, fala abafada e torcicolo são 
patognomônicos de abcesso do espaço 
profundo do pescoço.  

E. A angina de Ludwig é de tratamento 
exclusivamente clínico, dada a sua 
localização. 

QUESTÃO 19  

Em relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, 
assinalar a alternativa correta. 

A. É a terceira causa de doença sensório 
neural prevenível. 

B. A sensibilidade individual, geralmente, 
interferena evolução da perda auditiva. 

C. Sensação de cansaço e distúrbios da 
concentração e do sono se aliam a fatores 
emocionais, sem causar impacto na 
qualidade de vida. 

D. Zumbido unilateral e sensação de pressão 
nos ouvidos e na cabeça são observados 
frequentemente. 

E. Geralmente as perdas não estacionam após 
a exposição aos ruídos. 

QUESTÃO 20  

Considerando um paciente de 13 anos, sexo 
masculino, com quadro de dor de garganta leve e 
corizahialina há 3 dias. A mãe o medicou com 
Amoxicilina (Penicilina) por conta própria há 2 dias, 
pois o mesmo  apresenta “amigdalites“ frequentes. 
Evolui algumas horas após o início do antibiótico com 
piora da dor de garganta, cefaléia holocraniana e 
artralgia de membros superiores e inferiores. Há 1 dia 
apresentou surgimento de lesões orais de início 
súbito, dolorosas. Procurou serviço médico hoje onde 
ao exame físico: febre de 38º C, articulações sem 
sinais inflamatórios, lesões ulceradas, múltiplas, com 
diâmetro variando de 0,5 a 1,0 cm, algumas 
recobertas por crostas hemáticas, distribuídas na 
mucosa dos lábios superiores inferior, mucosa jugal 
bilateral e palato duro; lesão vesicular no lábio inferior 
e orofaringe com hiperemia leve. Qual a hipótese 
diagnóstica mais provável? 

A. Eritema multiforme. 
B. Faringite aguda. 
C. Gengivoestomatite herpética 

(primoinfecção). 
D. Reativação de herpes simples. 
E. Estomatite aftóide recorrente. 

 

 

 


