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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  

Dentre os pacientes admitidos no hospital por 
complicações advindas da biópsia de próstata 
transretal guiada por ultrassom para diagnóstico do 
câncer de próstata dentro do período de 30 dias após 
o procedimento, qual o tipo de complicações mais 
frequentes? 

A. Complicações infecciosas relacionadas ao 
trato genitourinário. 

B. Complicações hemorrágicas relacionadas ao 
trato genitourinário. 

C. Complicações obstrutivas do trato urinário 
inferior. 

D. Complicações relacionadas a sangramento 
retal. 

E. Fístula urinária. 

QUESTÃO 12  

PRCL, 60 anos apresentando dosagem de PSA = 
7,0ng/ml é investigado e diagnosticado como 
portador de prostatite tipo IV (pelos critérios do 
National Institute of Health – NIH). Realizou 30 dias 
de tratamento utilizando uma quinolona fluorada. 
Após o tratamento é esperado que: 

A. Uma nova dosagem de PSA resultará em 
valor inferior ao inicial e significativamente 
inferior ao PSA resultante de um tratamento 
com placebo. 

B. Uma nova dosagem de PSA resultará em 
um valor inferior ao inicial, entretanto sem 

diferença significativa do PSA resultante de 
um tratamento com placebo. 

C. A chance de existir adenocarcinoma de 
próstata neste momento é menor do que 
15%. 

D. A chance de existir adenocarcinoma de 
próstata neste momento é superior a 50%. 

E. Uma nova dosagem de PSA resultará em 
um valor superior ao inicial e a chance de 
adenocarcinoma é insignificante. 

QUESTÃO 13  

Na atualidade a ressonância nuclear magnética é 
frequentemente utilizada para diagnóstico de lesões 
sólidas renais. Pacientes que estão sob risco de 
toxicidade renal induzida por gadolínio apresentam: 

1) uma taxa de filtração glomerular inferior a 30ml por 
minuto por 1,73 m2. 

2) uma dosagem de creatinina sérica maior que 1,3 
mg / dl. 

3) hipertensão e diabetes com uma taxa normal de 
filtração glomerular. 

Estão corretas: 

A. 1 apenas 
B. 1 e 3 apenas 
C. 2 e 3 apenas 
D. 2 apenas 
E. 1, 2 e 3 

QUESTÃO 14  

Após prostatectomia radical para tratamento do 
câncer de próstata, qual das seguintes afirmações a 
respeito de margem cirúrgica positiva no colo vesical 
é verdadeira? 

A. A margem cirúrgica positiva no colo vesical 
ocorre na mesma proporção em homens 
com baixo (menor que 7) e alto (superior a 
7) escore de Gleason no exame anatomo-
patológico.  

B. A margem cirúrgica positiva no colo vesical 
representa sempre falha técnica na 
dissecção desta região pelo cirurgião. 

C. Homens com margem cirúrgica positiva no 
colo vesical apresentam uma taxa de 
recorrência bioquímica semelhante aos 
homens com invasão da vesícula seminal 
(pT3b). 

D. Uma dosagem de PSA mais baixa aumenta 
a probabilidade de uma margem positiva no 
colo vesical. 
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E. A margem cirúrgica positiva no colo vesical 
apresenta um prognóstico semelhante ao 
tumor que invade o esfíncter externo, reto, 
músculos elevadores e/ou parede pélvica 
lateral. 

QUESTÃO 15  

Em pacientes com lesões ureterais que são passíveis 
de ureterectomia segmentar (carcinoma de células 
transicionais do ureter), este tipo de ressecção não 
reduz as taxas de controle do câncer quando 
comparada a nefroureterectomia com um “cuff” 
vesical, quando a doença é: 

1) T1 

2) T2 

3) T3 

4) T4 

Estão corretos: 

A. 1, 2 e 4 apenas 
B. 2, 3 e 4 apenas 
C. 1, 2, 3 e 4 
D. 1 e 3 apenas 
E. 2 e 4 apenas 

QUESTÃO 16  

Paciente em avaliação para infertilidade realiza 
ultrassom que revela uma pequena lesão sólida 
testicular (menor que 1cm) não palpável ao exame 
físico. Qual é a patologia mais provável para essa 
lesão testicular? 

A. Seminoma. 
B. Tumor de células germinativas embrionárias. 
C. Tumor das células de Leydig. 
D. Sarcoidose. 
E. Tumor de células de Sertoli 

QUESTÃO 17  

Em relação a avaliação urológica e condução clínica 
dos pacientes em insuficiência renal crônica 
candidatos a transplante renal podemos afirmar que 
a: 

A. Realização de uretrocistografia miccional é 
fundamental na avaliação clínica pré-
transplante e a remoção dos rins originais 
(nativos) está indicada quando existe refluxo 
vesicoureteral. 

B. Tomografia computadorizada do aparelho 
urinário com contraste deve ser evitada, mas 

a ressonância nuclear magnética com 
gadolínio pode ser utilizada sem restrições. 

C. Remoção dos rins originais (nativos) só é 
realizada em cerca de 50% dos casos pois o 
débito urinário residual e a excreção de 
potássio assim como a síntese de 
eritropoietina e vitamina D3 pelos rins 
remanescentes são considerados benéficos. 

D. Remoção dos rins originais (nativos) é 
necessária em menos de 10% dos casos, 
sendo a proteinúria maciça (>10g/dia), a 
hipertensão incontrolável (uso de 4 ou mais 
antihipertensivos) e a hematúria persistente 
em algumas das indicações. 

E. Realização da nefrectomia 
videolaparoscopica esta contra-indicada nos 
pacientes renais crônicos em tratamento 
com hemodiálise pelo maior risco de 
sangramento. 

QUESTÃO 18  

Em relação a cirurgia do transplante renal assinale a 
alternativa correta : 

A. A anastomose uretero-ureteral do ureter do 
rim transplantado com um dos ureteres 
nativos do paciente é o método mais 
frequentemente utilizado no mundo para a 
reconstrução ureteral. 

B. Independente da técnica utilizada para 
reconstrução ureteral a utilização de um 
cateter duplo jota é sempre necessária 

C. A ureteroneocistostomia intravesical (técnica 
de Politano) é a técnica mais 
frequentemente utilizada no mundo para a 
reconstrução ureteral. 

D. Em receptores do sexo masculino idosos e 
diabéticos a anastomose arterial mais 
utilizada é com a artéria ilíaca interna pela 
técnica términoterminal. 

E. Embora as duas fossas ilíacas sejam 
aceitáveis para transplante, o lado direito 
geralmente é preferido, por causa dos 
segmentos mais longos e mais horizontais 
da artéria e veia ilíacas externas, em 
comparação com o lado esquerdo. 

QUESTÃO 19  

Paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, com 
histórico de múltiplas cólicas renais realizou 
tomografia computadorizada que demonstrou cálculo 
renal medindo 1,0cm localizado em cálice inferior do 
rim esquerdo. A análise de atenuação demonstrou 
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que o cálculo apresenta valor de 1.200 UH. De 
acordo com as diretrizes para tratamento dos 
cálculos renais qual o melhor tratamento para o 
caso? 

A. Litotripsia extra-corpórea por ondas de 
choque (LEOC). 

B. Nefrolitotripsia percutânea. 
C. Nefrolitotomia aberta. 
D. Pielolitotomia. 
E. Tratamento conservador. 

QUESTÃO 20  

EMA, 40 anos, masculino, formador crônico de 
cálculos, submetido previamente a quatro 
ureterolitotripsias, sendo três a direita e uma a 
esquerda. Atualmente com novos sintomas de cólica 
renal apresentando exames de imagem que 
demonstram hidronefrose moderada do rim direito e 
estenose ureteral de aproximadamente 3cm de 
extensão no ureter terminal direito (sem evidência de 
litíase). Realizou também DMSA que demonstrou rim 
direito com função comprometida em grau acentuado 
e rim esquerdo com função normal (RD=15% / 
RE=85%). Qual a conduta recomendada para este 
caso? 

A. Dilatação com balão e passagem de cateter 
duplo jota. 

B. Endoureterotomia (ureterotomia 
endoscópica) 

C. Nefrectomia laparoscópica. 
D. Ureteroureterostomia aberta ou 

laparoscópica. 
E. Reimplante ureteral utilizando psoas-hitch 

ou Boari. 

 


