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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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Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16
Homem, de 28 anos de idade, é examinado no seu consultório por causa de história de seis anos de cefaleia episódica,
bilateral, pulsátil, localizada nas regiões frontais e temporais. As cefaléias são de intensidade moderada, duram de seis a
12 horas e se acompanham de náusea, fotofobia, visão borrada, tonteira e ocasionalmente diarréia. Aliviam quando em
posição recostada e se agravam com movimentos rápidos da cabeça; algumas vezes se associam com lacrimejamento de
ambos os olhos e rinorréia. Usualmente ocorrem durante o dia, mas ocasionalmente acordam o paciente durante a noite.
As cefaleias são ocasionalmente provocadas por estresse e precedidas por episódio de fadiga e bocejo. O exame físico
geral e o exame neurológico são normais.
Qual dos diagnósticos seguintes é o mais provável?
a)
b)
c)
d)

Migrânea sem aura.
Cefaleia do tipo tensional.
Cefaleia em salvas.
Cefaleia associada com rinusopatia.

QUESTÃO 17
Homem, de 58 anos de idade, foi trazido ao setor de emergência em seguida a uma crise, pela manhã. Apresenta história
de uma semana de cefaléia, febre, afasia, franqueza do lado direito e confusão. Um eletrocefalograma demonstra a existência de descargas epilépticas periódicas lateralizadas à esquerda. Após realização de exame de neuroimagem, o exame
do líquido cefalorraquidiano revela pleocitose linfocítica leve (100 leucócitos/ul), 350 eritrócitos/ul, proteína de 80mg/dl e
glicose normal.
Qual dos seguintes achados em ressonância magnética de encéfalo (RNM) é característico da doença deste paciente?
a)
b)
c)
d)

RNM normal do cérebro.
Lesão hiperintensa nas imagens ponderadas em T2 no lobo temporal esquerdo medial inferior.
Contraste meníngeo difuso.
Lesão realçada com um anel no lobo frontal esquerdo.

QUESTÃO 18
Mulher, de 58 anos de idade, tem apresentado parkinsonismo há dois anos. Os sintomas estão agora causando déficit
funcional. A história clínica destaca doença péptica ulcerosa, náusea crônica, hiperlipidemia e migrânea. Ao longo dos últimos cinco anos seus medicamentos têm incluído ranitidina, metoclopramida, lovastatina e propranolol. Ao exame físico,
apresenta discreta diminuição da movimentação do braço direito enquanto caminha.
Qual dos seguinte é o próximo passo mais apropriado no tratamento desta paciente?
a)
b)
c)
d)

Solicitar ressonância magnética de encéfalo.
Começar triexifenidil e amantadina.
Iniciar carbidopa/levodopa.
Suspender a metoclopramida.
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QUESTÃO 19
Em relação dos desvios conjugados do olhar em pacientes em coma, qual a alternativa incorreta?
a) desvio conjugado horizontal do olhar para o lado da lesão ocorre em lesões supratentoriais.
b) desvio conjugado horizontal do olhar para o lado oposto da lesão ocorre em lesões pontinas.
c) lesões supratentoriais de natureza hemorrágica eventualmente podem determinar desvio conjugado horizontal do
olhar para o lado oposto da lesão.
d) Desvio conjugado dos olhos para baixo ocorre na hemorragia talâmica.

QUESTÃO 20
Dentre os medicamentos indicados na profilaxia das enxaquecas, assinale a opção com as melhores alternativas. Os medicamentos não estão listados em ordem de preferência ou eficácia em cada alternativa:
a)
b)
c)
d)

Propranolol, Venlafaxina, Gabapentina e Nortriptilina.
Atenolol, Nortriptilina, Topiramato e Metisergida.
Duloxetina, Sumatriptan, Amitriptilina e Propranolol.
Gabapentina, Divalproato de Sódio, Sertralina, Pizotifeno.

QUESTÃO 21
Dentre as categorias abaixo, qual a mais frequente etiologia para o estado de mal epiléptico?
a)
b)
c)
d)

falta de aderência ao esquema medicamentoso.
dose exagerada de drogas anticonvulsivantes.
abstinência alcoólica e uso abusivo de drogas ilícitas.
doença cerebrovascular e parada cardiorespiratória.

QUESTÃO 22
Sobre a diferenciação entre lesões do cone medular e da cauda equina:
a)
b)
c)
d)

As deficiências motoras tendem a ser mais assimétricas nas lesões da cauda equina.
Alterações esfincterianas são mais tardias e leves nas lesões do cone medular.
Nas lesões do cone medular há perda dos reflexos aquileu e patelar.
Nas lesões da cauda equina há comparativamente mais distúrbios da ereção e ejaculação.

QUESTÃO 23
São sinais ou sintomas possíveis na síndrome do lobo parietal, exceto:
a)
b)
c)
d)

quadrantopsia homônima.
asomatognosia unilateral.
apraxia ideomotora.
prosopagnosia.
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QUESTÃO 24
Sobre as lesões acometendo a coluna vertebral é CORRETO afirmar que
a) lesões na coluna lombar são geralmente graves por acometer a região da intumescência lombar.
b) compressões das raizes que emergem nos espaços intervertebrais cervicais acometem as raízes correspondentes à
vértebra imediatamente abaixo.
c) lesões acometendo apenas a raiz ventral cursam com sintomas exclusivamente sensitivos.
d) na vértebra T4 emergem as raízes correspondentes a T4 (acima) e T5 (abaixo).

QUESTÃO 25
Sobre a doença de Alzheimer, assinale a alternativa ERRADA:
a) Não havia possibilidade de confirmação diagnóstica objetiva para a doença de Alzheimer, a não ser pela anatomo-patologia. Este quadro está sendo modificado pela possibilidade de se detectar as placas beta-amilóides por Tomografia
por Emissão de Pósitrons (PET).
b) A degeneração neurofibrilar pode ocorrer em outras afecções além da doença de Alzheimer, como a demência pugilística, por exemplo, mas é na doença de Alzheimer que ela se concentra na córtex entorrinal e hipocampo.
c) Pela ressonância magnética de crânio, há atrofia na doença de Alzheimer na ínsula e no lobo pareital quando comparados a controles.
d) A redução volumétrica da amígdala e do hipocampo na doença de Alzheimer são da ordem de grandeza de 30% e
20%, respectivamente.

QUESTÃO 26
Qual dos tumores abaixo apresenta-se mais frequentemente com calcificações na tomografia cerebral computadorizada?
a)
b)
c)
d)

meduloblastoma.
glioblastoma multiforme.
oligodendroglioma.
ependimoma.

QUESTÃO 27
Em paciente usando estatinas para controle de hipercolesterolemia, que apresenta quadro de fraqueza proximal e mialgia,
deve-se pensar em miopatia. Com relação a ela, não é correto dizer que
a) trata-se de miopatia potencialmente grave que pode levar à rabdomiólise.
b) são diversos os mecanismos patológicos incluídos na gênese desta miopatia, entre eles a ruptura na síntese de selenoproteínas.
c) trata-se de miopatia frequentemente associada a quadro de polineuropatia.
d) esses pacientes estão sujeitos a elevações importantes de CPK relacionadas ao exercício.
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QUESTÃO 28
Administração de atropina ou drogas com o mesmo mecanismo de ação interferem em que efeito das drogas anticolinesterásicas, usadas no tratamento da miastenia gravis?
a)
b)
c)
d)

salivação excessiva.
câimbras musculares.
fasciculações.
diplopia.

QUESTÃO 29
Um paciente de 48 anos apresenta-se com hemorragia intracraniana. Assinale a topografia onde está mais indicada uma
arteriografia digital:
a)
b)
c)
d)

Putâmen.
Tálamo.
Ponte.
Lobo parietal.

QUESTÃO 30
Na doença de Parkinson, a maior perda neuronal ocorre em que área do encéfalo?
a)
b)
c)
d)

putamen.
núcleo ventrolateral do tálamo.
globo pálido.
“pars compacta” da substância negra.

9

