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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.
4

[ Caderno 33 ]

Prefeitura de Patos de Minas

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

Sobre as afecções que acometem os vasos pode-se afirmar, exceto:
Questão 16

I.

Na púrpura de Henoch-Schonlein as manifestações
cutâneas típicas são petéquias simétricas nos membros inferiores e nádegas, que regridem em 10 a 14
dias.
II. A síndrome de Sweet caracteriza-se por nódulos e
placas eritematosas brilhantes,edematosas e dolorosas, geralmente após quadro de infecção respiratória.
III. A doença de Rendu- Osler- Weber ou telangiectasia
hemorrágica hereditária caracteriza-se por telangiectasias cutâneas, mucosas e em órgãos internos.

Em relação às doenças bolhosas, pode-se afirmar,
exceto:
a) No pênfigo foliáceo não há acometimento mucoso.
b) A histopatologia no pênfigo foliáceo revela clivagem
intra-epidérmica acantolítica subcórnea ou granulosa.
c) No pênfigo vulgar pode haver acometimento mucoso
exclusivo, o que se relaciona à presença de auto-anticorpos contra a desmogleína 3.
d) No pênfigo vulgar, o exame histipatológico revela clivagem subepidérmica.

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Questão 17

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

Em relação à acne, pode-se afirmar, exceto:
a) No comedão aberto a cor escura na extremidade é
devida à presença de melanina e não pela oxidação
da queratina ou sebum.
b) A acne necrótica é um tipo raro de acne acompanhada
de lesões nodulares e abscessos, acompanhada de
sintomas sistêmicos.
c) A acne é uma afecção dos folículos pilossebáceos caracterizada por hipertrofia da glândula sebácea e um
pêlo rudimentar fino.
d) A influência alimentar na evolução da acne raramente
é observada.

Questão 20
São infecções relacionadas ao Epstein-Barr vírus, exceto:
a) Síndrome de Gianotti-Crosti, leucoplasia oral pilosa e
mononucleose infecciosa.
b) Monunucleose infecciosa, linfoma de células B e leucoplasia oral pilosa.
c) Linfoma de células B, doença de Hodgkin e leucoplasia pilosa oral.
d) Herpangina, doença mão-pé-boca e leucoplasia pilosa oral.

Questão18
Questão 21

Considere as afirmativas sobre alopécia areata, marque a
alternativa incorreta:

Em relação às verrugas pode-se afirmar exceto:

a) Depressões puntiformes nas lâminas ungueais podem acompanhar o quadro.
b) A etiologia é desconhecida mas fatores genéticos e
imunológicos têm sido implicados na sua etiopatogenia.
c) A chamada pelada em coroa ou ofíase e a que se inicia antes da puberdade têm evolução favorável, com
tendência à repilação completa em 1 ano.
d) Dentre os diagnósticos diferenciais incluem-se: tinhas
do couro cabeludo, alopecias cicatriciais e tricotilomania.

a) São causadas por diversos tipos de HPV que não têm
potencial oncogênico.
b) As verrugas plantares podem crescer em profundidade ou se desenvolverem mais superficialmente sendo
denominadas mimércia e em mosaico, reespectivamente.
c) As verrugas genitais em adultos na maioria das vezes
são devidas à transmissão sexual.
d) O HPV pode ser detectado por métodos imunohistoquímicos ou de biologia molecular, hibridização ou
PCR.
6

[ Caderno 33 ]

Prefeitura de Patos de Minas

Questão 22

Questão 25

Em relação às tinhas assinale a alternativa errada:

Leia as afirmativas abaixo sobre os linfomas cutâneos de
células T e assinale a errada:

a) A tinha do couro cabeludo é comum em crianças e
rara em adultos.
b) A tinha do pé do tipo escamoso é de evolução crônica
e frequentemente há onicomicose associada.
c) Quando a suspeita clínica de onicomicose for forte,
está autorizada a instituição de tratamento sistêmico
sem que se tenha um exame micológico positivo.
d) A tinha da orelha é mais comum em crianças e o
agente mais comum é o Microsporum canis.

a) Prurido generalizado pode ocorrer no linfoma de
Hodgkin, micose fungóide e leucemias linfocíticas.
b) A infiltração linfomatosa dos linfonodos é o primeiro
setor extracutâneo a ser atingido.
c) A eritrodermia é um elemento clínico indicativo de
bom prognóstico.
d) O acometimento linfonodal é fator de pior prognóstico.
Questão 26
Leia as alternativas abaixo e assinale a incorreta:
a) A mancha mongólica está presente ao nascimento e
esmaece gradualmente, desaparecendo quase sempre com a idade e não necessita de tratamento.
b) Melanose pilosa de Becker surge geralmente na adolescência, no ombro, braço ou porção superior do
tronco e não necessita de tratamento.
c) Os nevos azuis evoluem frequentemente com degeneração maligna, o que justifica a exerese profilática
das lesões.
d) O nevo de Ota é um tipo de mancha mongólica na
área de distribuição do nervo trigêmeo.

Questão 23
Assinale a alternativa errada em relação aos quadros
reacionais da hanseníase.
a) Nos quadros de reação do tipo 1 sempre está indicada
a suspensão da medicação específica (PQT) e início
de prednisona 1mg/kg/dia.
b) A reação do tipo 1 ocorre em pacientes que possuem
algum grau de imunidade celular, como os tuberculóides e os dimorfos.
c) A reação do tipo 2 é mediada por imunocomplexos,
nos virchowianos e dimorfos.
d) Na reação do tipo 2 (eritema nodoso hansênico), formas moderadas a intensas são melhor tratadas com
talidomida.

Questão 27
Em relação aos sinais dermatológicos, assinale a alternativa errada:
a) Víbice é uma lesão vásculo-sanguínea ou atrófica linear.
b) O sinal de Gottron é patognomônico de dermatomiosite.
c) O sinal de Koebner é patognomônico de psoríase.
d) O sinal de Nikolsky é característico de dermatoses
com acantólise.

Questão 24
Sobre as doenças sexualmente transmissíveis está correto afirmar, exceto:

Questão 28
Em relação à disidrose pode-se afirmar, exceto:

a) Na sífilis secundária frequentemente há polimicroadenopatia, cefaléia e dores ósteo-articulares.
b) As lesões de lues secundária não são contagiantes
pois não têm treponemas.
c) A sífilis adquirida tardia ocorre após o primeiro ano de
evolução da doença, nos pacientes não tratados ou
que receberam tratamento inadequado.
d) O cancro duro pode regredir espontaneamente, sem
deixar cicatriz.

a) É um quadro de lesões vesiculosas nas palmas e
plantas, de caráter recidivante.
b) Os fatores emocionais nunca estão implicados na
etiologia da doença.
c) No diagnóstico diferencial deve-se incluir a psoríase
pustulosa.
d) Uma das causas é a infecção fúngica com quadro de
dermatofitose nos pés e ide nas mãos.
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Questão 29
Em relação aos quadros acneiformes relacionados às
drogas pode-se afirmar, exceto:
a) Ocorre o surgimento abrupto de lesões, em qualquer
idade.
b) As lesões têm caráter monomorfo, sem comedões.
c) Caracteristicamente as lesões acometem exclusivamente as mesmas regiões da acne vulgar.
d) São drogas relacionadas ao quadro: iodetos, brometos, fluoretos, corticóides, hidantoína e cianocobalamina.

Questão 30
Em relação ao prurido pode-se afirmar, exceto:
a) O prurido pode ser psicogênico, através da estimulação direta da área sensorial do prurido psicogênico
no córtex cerebral, constituindo sintoma de doença
mental.
b) Escabiose, asteatose e contactantes são causas exógenas de prurido.
c) Diabetes, icterícia obstrutiva, hiper ou hipotireoidismo
e doença renal são causas endógenas de prurido.
d) A causa mais comum de prurido é a psicogênica.

8

