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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)
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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 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 20

Conhecimentos Específicos

Em relação à mastite puerperal, é correto afirmar que
QUESTÃO 16

a) a estase de leite não é considerado um fator predisponente.
b) é um quadro agudo que se inicia nas primeiras semanas após o parto, tendo como fator predisponente a
maceração do mamilo e o aparecimento de pequenas
fístulas.
c) a mastite infecciosa sem tratamento foi seguida de um
bom resultado em 25% dos casos.
d) o germe mais comumente encontrado é o Staphylococcus Epidermitis.

Considerando a anatomia da mama, em relação à inervação muscular, está incorreta a associação:
a)
b)
c)
d)

Nervo torácico longo – músculo serrátil.
Nervo toracodorsal – músculo grande dorsal.
Nervo do subclávio – músculo do subclávio.
Nervo peitoral lateral – músculo peitoral menor.

QUESTÃO 17
Não faz parte da irrigação sanguínea das mamas:
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 21

Artéria toracoacromial.
Artéria torácica interna.
Artéria toracodorsal
Artéria torácica lateral.

Em relação aos fatores psicológicos que influenciam os
índices de sobrevida das pacientes com câncer de mama,
não é correto afirmar que

QUESTÃO 18

a) não há evidência de que a terapia de relaxamento,
juntamente com terapia cognitiva, pode melhorar os
temores de doença recidivante.
b) a longevidade está relacionada com quão bem a paciente se ajusta à sua enfermidade.
c) todas as mulheres sofrem ansiedade acerca de sua
doença e temem recidiva ou disseminação metastática.
d) as pacientes que expressam suas emoções acerca da
doença tem melhor sobrevida do que as que guardam
seus sentimentos.

Em relação à prevenção secundária do câncer de mama,
é correto afirmar, exceto:
a) O auto- exame das mamas é recomendado, no Brasil,
a partir dos 20 anos de idade com periodicidade mensal, 4 a 6 dias após o término do fluxo menstrual.
b) A probabilidade de uma mamografia anormal resultar
em um diagnóstico de câncer, é de 15% nas mulheres
de 40 a 49 anos.
c) Na presença de nódulos sólidos com características
de benignidade a conduta pode ser a observação em
6 meses.
d) A punção aspirativa por agulha fina não é obrigatória
para o seguimento de lesões provavelmente benignas.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 19

Em relação à propedêutica invasiva das lesões mamárias,
não é correto afirmar que

Em relação à mastalgia, não é correto afirmar :

a) a mammotomia permite uma abordagem diagnóstica
através da utilização de agulhas calibre 14.
b) a core biopsy é um procedimento ambulatorial, que
remove amostra para o diagnóstico histológico das
lesões mamárias podendo ser guiada por palpação,
ultrassom ou mamografia.
c) de acordo com evidências recentes da literatura, duas
amostras adequadas da core biopsy são suficientes
para realizar o diagnóstico em procedimentos guiados
por ultrassom.
d) a associação dos parâmetros clínicos e de imagem
(tríplice diagnóstico) é essencial na abordagem de lesões onde o diagnóstico é feito por amostra citológica.

a) Nas pacientes com dor mamária severa que afeta sua
qualidade de vida ou naquelas refratárias à orientação
verbal, a conduta medicamentosa deve ser considerada.
b) A orientação a respeito da ausência de associação
com câncer de mama, geralmente, tem resultado satisfatório.
c) A avaliação complementar por imagem na paciente
com dor mamária, sem alteração ao exame físico, está
indicada quando se pretende afastar a presença de
lesões mamárias associadas ao sintoma, sendo que
frequentemente nehuma anormalidade é encontrada.
d) A conduta inicial para o tratamento é a orientação verbal associada a prescrição de vitaminas.
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Marque a opção correta:

QUESTÃO 23

a)
b)
c)
d)

Os efeitos colaterais mais frequentes do tamoxifeno são:
a)
b)
c)
d)

Corrimento vaginal.
Ondas de calor, náuseas e vômitos.
Irregularidade menstrual.
Eventos tromboembólicos.

As assertivas I, II e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e III são verdadeiras

QUESTÃO 27
Estão relacionadas ao aumento de risco para o câncer de
mama, exceto:

QUESTÃO 24
Em relação ao fibroadenoma, pode-se afirmar que

a)
b)
c)
d)

a) o fibroadenoma complexo não se associa a um pequeno aumento de risco para o câncer de mama.
b) os fibroadenomas se apresentam com maior mobilidade em pacientes após os 50 anos do que em pacientes mais jovens.
c) os fibroadenomas não devem ser tratados conservadoramente através de acompanhamento periódico.
d) a maioria dos fibroadenomas não mostra crescimento
progressivo,sendo a fase de crescimento seguida por
uma estabilidade em 80% dos casos, regressão em
15% e progressão em 5 a 10% dos casos.

Hiperplasia lobular atípica
Fibroadenoma complexo
Cistos macro ou microscópicos
Papiloma solitário sem hiperplasia atípica

QUESTÃO 28
Em relação ao tumor filóide é correto afirmar que
a) o pico de incidência ocorre entre 20-30 anos.
b) o tumor filóide tem uma tendência a recidivar se for
ressecado com margem pequena.
c) geralmente se apresenta como uma grande massa de
crescimento rápido de consistência mais endurecida
do que o fibroadenoma.
d) o estroma é menos celular comparado ao fibroadenoma.

QUESTÃO 25
São considerados fatores de risco para o câncer de
mama, exceto:

QUESTÃO 29

a) Menarca antes dos 12 anos e menopausa após 55
anos.
b) Idade superior a 50 anos.
c) Primiparidade com mais de 25 anos.
d) História familiar com parente de primeiro grau com
câncer de mama.

Paciente portadora de câncer de mama, em fase de pós
menopausa, apresenta metástases ósseas assintomáticas. A melhor conduta é:
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 26
Considerando as afirmativas abaixo, em relação à prevenção primária do câncer de mama, leia e analise cada
assertiva:

Radioterapia local.
Radioterapia e quimioterapia.
Hormonioterapia.
Quimioterapia.

QUESTÃO 30
Em relação à ginecomastia, é correto afirmar que

I.

Baseado em dados epidemiológicos originários dos
Estados Unidos, o risco médio estimado para desenvolvimento de carcinoma de mama ao longo da vida
de uma mulher é de cerca de 12%.
II. Os genes BRCA1 e BRCA2 operam classicamente
como genes supressores de tumor.
III. Nenhum dos testes hoje disponíveis para se avaliar
a susceptibilidade genética a neoplasias é apropriado
para aplicação na população geral.

a) o tratamento cirúrgico está sempre indicado.
b) as lesões geralmente são derivadas das unidades lobulares.
c) o diagnóstico diferencial com câncer de mama deve
ser realizado, principalmente nas faixas etárias acima
de 50 anos.
d) a avaliação do perfil hormonal através de exames laboratoriais é obrigatória independente da faixa etária.
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