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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
QUESTÃO 01

Crônica do Natal (de novo)
1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.
QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.
QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
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contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi considerado diferente demais”. (cartão).

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organi-

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

zação do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que

a)
b)
c)
d)

a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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QUESTÃO 18

Conhecimentos Específicos

Com relação às doenças infectocontagiosas de interesse
epidemiológico, assinale (V) para Verdadeiro e (F) para
Falso:

QUESTÃO 16
A estratégia de Saúde da Família foi definida pelo Ministério da Saúde como o pilar da organização da atenção
básica no Brasil. Neste contexto ferramentas específicas
de abordagem familiar auxiliam na compreensão das relações dos membros de uma família entre si e a sociedade,
fornecendo elementos para mobilizar recursos em prol da
prevenção, promoção e recuperação da saúde. Associe
as ferramentas da abordagem familiar à sua funcionalidade.
1.
2.
3.
4.

Practice.
Ciclo de vida.
Genograma.
Ecomapa.

(

) Detalha a estrutura e o histórico familiar. Facilita o
entendimento das relações entre os membros da
família de diferentes gerações.
) Permite uma avaliação abrangente do contexto, dos
papéis, das relações interpessoais e dos recursos
que a família dispõe para resolução de problemas.
) Auxilia a família na compreensão das tarefas que
devem ser cumpridas para atravessar transformações inerentes ao tempo.
) Representação gráfica que identifica as relações e
ligações da família com o meio em que vive.

(
(
(

(

(

(

(

) Sintomático respiratório é aquele que apresenta
tosse produtiva com quatro ou mais semanas de
duração.
) É considerado caso suspeito de dengue o paciente com febre com até 10 dias de duração e pelo
menos mais dois dos seguintes sintomas: cefaléia,
dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração ou
exantema.
) O diagnóstico de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, não sendo recomendados
exames complementares na maioria dos casos.
) É considerado caso confirmado de leishmaniose
visceral aqueles que apresentam reação de imunofluorescência indireta com títulos iguais ou superiores a 1:40 ou que apresentam encontro do parasita
em exames diretos ou na cultura.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 19

2, 3, 4, 1.
3, 1, 2, 4.
4, 1, 2, 3.
4, 2, 1, 3.

QUESTÃO 17

V, F, V, F.
F, F, F, F.
V, V, F, V.
F, F, V, F.

Novas recomendações sobre o controle da Tuberculose
foram propostas pelo Ministério da Saúde desde 2010.
Sobre a tuberculose em adultos assinale a alternativa
FALSA:

O processo de transição demográfica traz consigo alterações no perfil de adoecimento de uma população. O
envelhecimento populacional está relacionado com o aumento da prevalência de doenças crônico-degenerativas
e aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares
e neoplasias. Com foco no diagnóstico precoce e na prevenção de doenças crônicas, todas as alternativas estão
corretas, EXCETO:

a) Pacientes que abandonaram o tratamento com doença ativa deverão receber o esquema para multirresistência em caso de retorno.
b) Todos os casos novos de tuberculose pulmonar, extrapulmonar e meningoencefalite recebem etambutol,
pirazinamida, rifampicina e isoniazida na primeira fase
de tratamento.
c) Na meningoencefalite, a fase de manutenção do tratamento dura sete meses.
d) Nos casos de Baciloscopia positiva, ao final do segundo mês de tratamento, recomenda-se a realização de
cultura, identificação e teste de sensibilidade para todos os casos de tuberculose pulmonar.

a) É altamente recomendável o rastreamento dos tumores de pulmão, colo uterino e ovário na população geral.
b) Todos os adultos devem ter sua pressão arterial aferida a cada 1 a 2 anos.
c) É altamente recomendável o abandono do tabagismo,
etilismo e sedentarismo como prevenção primária de
uma série de doenças crônicas.
d) A dosagem plasmática da glicemia de jejum em adultos assintomáticos é considerada uma medida de prevenção secundária do diabetes mellitus.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 25

As seguintes situações cursam frequentemente com dor
torácica, EXCETO:

Qual a melhor conduta inicial para prevenção da raiva humana em um paciente vítima de mordedura de cão na
mão, com ferida profunda, cujo animal é passível de observação e não apresenta suspeita de raiva no momento
da agressão?

a)
b)
c)
d)

Espasmo esofágico.
Aneurisma de aorta.
Herpes-zoster torácico inicial.
Transtornos psiquiátricos.

a) Lavar a ferida com água e sabão; observar o cão por
10 dias e iniciar o tratamento com cinco doses da vacina.
b) Lavar a ferida com água e sabão e iniciar o tratamento
com cinco doses da vacina e soro anti-rábico.
c) Lavar a ferida com água e sabão, observar o cão por
10 dias e iniciar o tratamento com duas doses da vacina.
d) Lavar a ferida com água e sabão, observar o cão por
10 dias e iniciar o tratamento apenas com soro antirábico.

QUESTÃO 21
São sinais de alerta nos quadros dispépticos que indicam
a realização de endoscopia, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Anemia ferropriva.
Disfagia progressiva.
Broncoespasmo.
Perda de peso involuntária.

QUESTÃO 22
Por gestação de alto risco entende-se como sendo aquela
na qual a vida da mãe ou do feto tem maiores chances
de ser atingida por complicações que a média das gestações. Todas as condições a seguir caracterizam pré-natal
de alto risco, EXCETO:

QUESTÃO 26
São características clínicas dos Transtornos psicóticos,
EXCETO:

a) Hemoglobina abaixo de 8 g/dL.
b) Diabetes gestacional.
c) Mãe Rh negativo com Coombs indireto negativo após
a 24a semana e parceiro sabidamente Rh positivo.
d) Pré-eclâmpsia leve.

a) Delírios e alucinações são sintomas positivos clássicos da Esquizofrenia.
b) Os sintomas ditos negativos da Esquizofrenia são a
mania, a catatonia e o discurso desorganizado.
c) Os sintomas psicóticos também estão presentes em
alguns transtornos mentais não caracterizados como
psicóticos.
d) O pico de incidência da Esquizofrenia acontece na terceira década de vida, sendo um pouco mais precoce
nos homens.

QUESTÃO 23
São características das vertigens periféricas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Presença de nistagno fixável.
Associação comum com perda auditiva ou zumbidos.
Geralmente é intermitente e de grande intensidade.
Presença de sinais neurológicos.

QUESTÃO 24
QUESTÃO 27

A proteinúria da síndrome nefrótica pode ser caracterizada com índice proteinúria/creatininúria maior do que 3,5
em amostra de urinária. Além da proteinúria, são necessários os seguintes sintomas para diagnóstico de Síndrome nefrótica:

A ressuscitação cardiorrespiratória deve ser iniciada imediatamente pelo primeiro socorrista que presenciar a vítima inconsciente. São medidas do suporte básico de vida,
EXCETO:

a) Edema, hipoalbuminemia e dislipidemia.
b) Hipertensão, hematúria e elevação da creatinina plasmática.
c) Edema, leucocitose e febre.
d) Edema, azotenia e cilindros granulosos ao exame de
urina rotina.

a)
b)
c)
d)
7

Abertura das vias aéreas.
Intubação traqueal.
Ventilação boca a boca.
Compressão torácica externa.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Diante de um paciente em parada cardiorrespiratória, sem
pulso, com o traçado eletrocardiográfico que se segue,
qual o diagnóstico e a conduta inicial indicada segundo o
suporte avançado de vida?

Sobre as infecções do trato urinário (ITU) assinale (V)
para Verdadeiro e (F) para Falso:
(
(
(
(

a) Taquicardia paroxística supraventricular. Realizar
massagem carotídea.
b) Fibrilação atrial. Controlar a frequência cardíaca com
amiodarona.
c) Fibrilação ventricular. Realizar desfibrilação em série.
d) Atividade elétrica sem pulso. Intubar, corrigir possíveis
causas e administrar epinefrina a cada 3 a 5 minutos.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 29
Sobre o manejo do paciente cirrótico com ascite analise
as afirmativas:
I.

Toda ascite em paciente cirrótico diagnosticada pela
primeira vez deve ser puncionada para exame laboratorial.
II. A paracentese terapêutica está indicada quando houver ascite tensa ou disfunção respiratória.
III. A furosemida é o diurético de eleição para o tratamento clínico da ascite, enquanto que a espironolactona
deve ser usada com cautela e em baixas doses.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

) Considera-se infecção assintomática a urocultura
com crescimento de mais de 10.000 UFC/mL na
ausência de sintomas.
) Sulfametoxazol-trimetroprima, norfloxacino, nitrofurantoína e cefalexina são os antibióticos de escolha
para tratamento da ITU.
) Toda pielonefrite deve ser tratada em regime hospitalar com antibioticoterapia intravenosa.
) A recidiva de infecção urinária em homens sugere
prostatite.

Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
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V, V, V, V.
F, V, F, V.
F, F, V, V.
V, V, V, F.

