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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
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

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)
3

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 conside-

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

rado diferente demais”. (cartão).
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.

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.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organização 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) 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.

a)
b)
c)
d)

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 19

Conhecimentos Específicos

A hipertensão arterial e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta frequência de internações. Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial, em 2005 ocorreram 1.180.184 internações por
doenças cardiovasculares, sendo as 4 principais causas
de internações em ordem DECRESCENTE, escolha a opção CORRETA:

QUESTÃO 16
Entre as drogas que podem ser úteis no controle do tabagismo, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Terapia de reposição de nicotina (TRN).
Bupropiona.
Nortriptilina.
Clonidina.

a) AVC > Insuficiência cardíaca > Doença coronariana >
Hipertensão arterial.
b) Insuficiência cardíaca > AVC > Doença coronariana >
Hipertensão arterial.
c) Doença coronariana > Hipertensão arterial > Insuficiência cardíaca > AVC.
d) AVC > Hipertensão arterial > Doença coronariana >
Insuficiência cardíaca.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

1 opção é correta e 3 opções são erradas.
2 opções são corretas e 2 opções são erradas.
3 opções são corretas e 1 opção é errada.
4 opções são corretas.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 17

Correlacione os antihipertensivo às suas respectivas classes e escolha a combinação CORRETA:

Segundo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da
Hepatite viral C crônica, entre os critérios gerais de inclusão estão:

I.
II.
III.
IV.

I. HCV-RNA por biologia molecular (qualitativo) positivo.
II. Biópsia hepática nos últimos 24 meses mostrando atividade necro-inflamatória de moderada a intensa e/ou
fibrose de moderada a intensa.
III. Idade entre 12 e 70 anos.
IV. Plaquetas acima de 50.000/mm3 e de neutrófilos acima de 2.500/mm3.

a)
b)
c)
d)

Atenolol
Carvedilol
Doxazosina
Losartana

1.
2.
3.
4.

Alfabloqueador
Alfabloqueador e betabloqueador
Bloqueador do receptor AT1
Betabloqueador

I-4; II-2; III-1; IV-3.
I-2; II-4; III-3; IV-1.
I-3; II-1; III-4; IV-2.
I-4; II-1; III-3; IV-4.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 21

1 opção é correta e 3 opções são erradas.
2 opções são corretas e 2 opções são erradas.
3 opções são corretas e 1 opção é errada.
4 opções são corretas.

Sobre o câncer de mama, assinale a afirmativa FALSA:
a) O câncer de mama é o resultado da interação de fatores genéticos com estilo de vida, hábitos reprodutivos
e meio ambiente.
b) Todos os cânceres de mama têm origem genética.
c) Acredita-se que 90%-95% deles sejam esporádicos
(não-familiares) e decorram de mutações somáticas
que se verificam durante a vida.
d) 1ª gestação de termo depois dos 34 anos é fator de
risco importante (RR ≥ 3,0).

QUESTÃO 18
A prova tuberculínica (PT) consiste na inoculação intradérmica de um derivado protéico do M. tuberculosis para
medir a resposta imune celular a estes antígenos. Sobre
este exame, assinale a alternativa CORRETA:
a) Não é utilizada para o diagnóstico de infecção latente
pelo M. tuberculosis.
b) O resultado da PT deve ser registrado em: não reator,
reator fraco e reator forte.
c) Grávidas e idosos (>65 anos) podem ser falso-negativos.
d) Reações falso-positivas por vacinação BCG se mantêm por décadas.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Um caso de tuberculose poderá ser considerado confirmado quando. Analise as afirmativas abaixo.

Hiperparatireoidismo entra no diagnóstico diferencial das
causas de todas as listadas, EXCETO:

I. Duas baciloscopias diretas positivas.
II. Uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva.
III. Uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica
sugestiva de tuberculose.
IV. Duas ou mais baciloscopias diretas negativas e cultura positiva.

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 26

Marque a opção correta:

Para o tratamento da esquistossomose, assinale a opção
CORRETA:

a) 4 afirmativas são verdadeiras.
b) 3 afirmativas são verdadeiras e 1 afirmativa é falsa.
c) 2 afirmativas são verdadeiras e 2 afirmativas são falsas.
d) 1 afirmativa é verdadeira e 3 afirmativas são falsas.

a) A intradermorreação positiva é indicativa de infecção
ativa e autoriza o tratamento sem outros exames na
forma intestinal da doença.
b) Pode-se prescrever dose única de até 7 comprimidos
de 600 mg de Praziquantel.
c) A oxamniquina é apresentada em cápsulas com 2.500
mg.
d) A dose recomendada de Oxamniquine é 50 mg/Kg de
peso.

QUESTÃO 23
Sobre o rastreamento de câncer da próstata. Analise as
afirmativas abaixo.
I.

Homens que tenham dois ou mais parentes de primeiro grau afetados devem ser avaliados a partir de 45
anos.
II. A idade limite superior deve corresponder a homens
com expectativa mínima de vida de 10 anos.
III. O emprego isolado do PSA tem sensibilidade maior do
que toque retal e US trans retal.

QUESTÃO 27
Em relação ao calendário de vacinação do adolecente de
11 a 19 anos na 1ª visita ao serviço de saúde, assinale a
opção errada:
a) Deve receber as 3 doses anti-HVB, mesmo se houver
vacinações prévias.
b) A vacina dupla tipo adulto deve ser aplicada se o adolescente já recebeu anteriormente 3 (três) doses ou
mais das vacinas DTP, DT ou dT.
c) Adolescente que viajará para área endêmica de febre amarela deve ser vacinado 10 (dez) dias antes da
viagem.
d) Tanto a DT (Dupla tipo adulto) quanto a Contra Febre Amarela são vacinas que devem ser reforçadas a
cada 10 anos por toda a vida.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 24
Sobre a prevenção das hepatites virais, marque a opção
que inclui todas as que dispõem de vacina eficaz:
I.
II.
III.
IV.

Tromboflebite.
Cefaléia.
Miocardiopatia dilatada.
Hipercalcemia.

Hepatite vírus A.
Hepatite vírus B.
Hepatite vírus C.
Hepatite vírus Delta.

a) 4 afirmativas são verdadeiras.
b) 3 afirmativas são verdadeiras e 1 afirmativa é falsa.
c) 2 afirmativas são verdadeiras e 2 afirmativas são falsas.
d) 1 afirmativa é verdadeira e 3 afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

A prova do laço em adultos deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue, durante
o exame físico. Ela é de vital importância para triagem de
pacientes suspeitos de dengue, pois pode ser a única manifestação hemorrágica de casos complicados ou FHD,
podendo representar a presença de plaquetopenia ou de
fragilidade capilar. A sua realização se dá da seguinte forma. Marque a opção CORRETA:

Qual das imagens de lesões hansenianas corresponde à
forma paucibacilar, enquanto as outras 3 correspondem à
forma multibacelar. Marque a alternativa CORRETA:
a)

a) Desenhe um quadrado de 2,5 cm X 2,5 cm no antebraço do paciente; meça a PA sistólica e diastólica
para calcular a PA média; Insufle o manguito na PA
média por 5 minutos; a prova será positiva se houver
mais de 20 petéquias.
b) Desenhe um quadrado de 1,0 cm X 1,0 cm no antebraço do paciente; meça a PA sistólica e diastólica
para calcular a PA média; Insufle o manguito na PA
média por 3 minutos; a prova será positiva se houver
mais de 15 petéquias.
c) Desenhe um círculo de 2,5 cm de raio no antebraço
do paciente; meça a PA sistólica e diastólica para calcular a PA média; Insufle o manguito na PA média por
10 minutos; a prova será positiva se houver mais de
10 petéquias.
d) Desenhe um círculo de 1,0 cm de raio no antebraço
do paciente; meça a PA sistólica e diastólica para calcular a PA média; Insufle o manguito na PA média por
1 minuto; a prova será positiva se houver mais de 10
petéquias.

b)

c)

d)
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QUESTÃO 30
Leia e analise as informações sobre o tratamento da Malária:
I.

Na malária por Plasmodium malariae não se deve
usar primaquina.
II. Não se deve administrar primaquina para gestantes.
III. Não se deve administrar primaquina para crianças até
6 meses de idade.
IV. Tratamento das infecções por Plasmodium falciparum
com a associação de artemeter+ lumefantrina (Coartem®) em 3 dias é o tratamento de escolha.
Marque a opção correta:
a) 4 afirmativas são verdadeiras.
b) 3 afirmativas são verdadeiras e 1 afirmativa é falsa.
c) 2 afirmativas são verdadeiras e 2 afirmativas são falsas.
d) 1 afirmativa é verdadeira e 3 afirmativas são falsas.
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