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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Os rolezinhos nos acusam: somos uma sociedade injusta e segregacionista 
 

Leonardo Boff 
 

O fenômeno dos centenas de rolezinhos que ocuparam shoppings centers no Rio e em São Paulo 
suscitou as mais disparatadas interpretações. Algumas, dos acólitos da sociedade neoliberal do consumo 
que identificam cidadania com capacidade de consumir, geralmente nos jornalões da mídia comercial, nem 
merecem consideração. São de uma indigência analítica de fazer vergonha. 
 Mas houve outras análises que foram ao cerne da questão, como a do jornalista Mauro Santayana do JB 
on-line e as de três especialistas que avaliaram a irrupção dos rolés na visibilidade pública e o elemento 
explosivo que contém. [...] 

 Eu, por minha parte, interpreto da seguinte forma tal irrupção: 
 Em primeiro lugar, são jovens pobres, das grandes periferias, sem espaços de lazer e de cultura, 

penalizados por serviços públicos ausentes ou muito ruins como saúde, escola, infraestrutura sanitária, 
transporte, lazer e segurança. Veem televisão cujas propagandas os seduzem para um consumo que nunca 
vão poder realizar. E sabem manejar computadores e entrar nas redes sociais para articular encontros. Seria 
ridículo exigir deles que teoricamente tematizem sua insatisfação. Mas sentem na pele o quanto nossa 
sociedade é malvada porque exclui, despreza e mantém os filhos e filhas da pobreza na invisibilidade 
forçada. O que se esconde por trás de sua irrupção? O fato de não serem incluídos no contrato social. Não 
adianta termos uma “constituição cidadã” que neste aspecto é apenas retórica, pois  implementou muito 
pouco do que prometeu em vista da inclusão social. Eles estão fora, não contam, nem sequer servem de 
carvão  para o consumo de nossa fábrica social (Darcy Ribeiro). Estar incluído no contrato social significa ver 
garantidos os serviços básicos: saúde, educação, moradia, transporte, cultura, lazer e segurança. Quase 
nada disso funciona nas periferias. O que eles estão dizendo com suas penetrações nos bunkers do 
consumo? “Oia nóis na fita”; “nóis não tamo parado”; “nóis tamo aqui para zoar” (incomodar). Eles estão com 
seu comportamento rompendo as barreiras do apartheid social. É uma denúncia de um país altamente injusto 
(eticamente), dos mais desiguais do mundo (socialmente), organizado sobre um grave pecado social, pois 
contradiz o projeto de Deus (teologicamente). Nossa sociedade é conservadora e nossas elites altamente 
insensíveis à paixão de seus semelhantes e, por isso, cínicas. Continuamos uma Belíndia: uma Bélgica rica 
dentro de uma Índia pobre. Tudo isso os rolezinhos denunciam, por atos e menos por palavras. 

 Em segundo lugar, eles denunciam a nossa maior chaga: a desigualdade social cujo verdadeiro nome é 
injustiça histórica e social. [...]. O “Atlas da Exclusão Social” de Márcio Poschmann (Cortez, 2004) nos mostra 
que há cerca de 60 milhões de famílias, das quais cinco mil famílias extensas detêm 45% da riqueza 
nacional. Democracia sem igualdade, que é seu pressuposto, é farsa e retórica. Os rolezinhos denunciam 
essa contradição. Eles entram no “paraíso das mercadorias” vistas virtualmente na TV para vê-las realmente 
e senti-las nas mãos.  

Eis o sacrilégio insuportável pelos donos do shoppings. Eles não sabem dialogar, chamam logo a polícia 
para bater e fecham as portas a esses bárbaros. Sim, bem o viu T. Todorov em seu livro “Os novos 
bárbaros”: os marginalizados do mundo inteiro estão saindo da margem e indo rumo ao centro para suscitar 
a má consciência dos “consumidores felizes” e lhes dizer: esta ordem é ordem na desordem. Ela os faz 
frustrados e infelizes, tomados de medo, medo dos próprios semelhantes que somos nós. 

 Por fim, os rolezinhos não querem apenas consumir. Não são animaizinhos famintos. Eles têm fome sim, 
mas fome de reconhecimento, de acolhida na sociedade, de lazer, de cultura e de mostrar o que sabem: 
cantar, dançar, criar poemas críticos, celebrar a convivência humana. E querem trabalhar para ganhar sua 
vida. Tudo isso lhes é negado, porque, por serem pobres, negros, mestiços sem olhos azuis e cabelos loiros, 
são desprezados e mantidos longe, na margem. 

 Esse tipo de sociedade pode ser chamada ainda de humana e civilizada? Ou é uma forma travestida de 
barbárie? Esta última lhe convém mais. Os rolezinhos mexeram numa pedra que começou a rolar. Só parará 
se houver mudanças. 

            
JbOnline, 24/01/14 
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1) De acordo com o texto de Leonardo Boff, os rolezinhos podem ser traduzidos como um fenômeno: 
 
a) econômico que suscitou uma reflexão social, no que tange às diferenças entre classes: são pobres que 

buscam seu espaço e seu direito de consumo, partindo de uma ideologia neoliberal 
b) social brasileiro, representado por um grupo que vive à margem de serviços públicos de qualidade, assim 

se tornando indivíduos, forçadamente, invisíveis perante uma sociedade de consumo  
c) social, carregado de ideologia de uma classe que não tem espaço na grande mídia e, por isso, clama 

visibilidade social e inclusão digital dentro de um modelo neoliberal de consumo brasileiro 
d) econômico, recheado de preconceito por parte de quem o desqualifica, típico de regiões em expansão 

comercial, que deflagra a disparidade de poder de consumo entre as diferentes classes brasileiras 
 
 
2) Em seu texto, ao usar o termo “disparatadas” em “disparatadas interpretações”, o autor já antecipa ao leitor que: 
 
a) não existem visões díspares sobre o tema 
b) há ponderações relevantes sobre o assunto 
c) há visões despropositadas em relação ao tema 
d) não existem discursos sensatos acerca do assunto 
 
 
3) “Algumas, dos acólitos da sociedade neoliberal do consumo que identificam cidadania com capacidade de 
consumir...”. Caso ocorra a substituição do termo em destaque por um antônimo, haverá: 
 
a) cúmplices 
b) opositores 
c) adjuntores 
d) possessores  
 
 
4) Quando o autor escreve “São de uma indigência analítica de fazer vergonha”, ele quer deixar claro para o leitor que: 
 
a) integrantes do fenômeno social rolezinho são considerados indigentes, portanto não há qualquer tipo de 

preocupação ou de consideração com eles, pois refletem uma vergonha nacional 
b) jornalões da mídia comercial devem ser desconsiderados, uma vez que reproduzem paradigmas sociais do 

neoliberalismo do consumo, que coonestam com os defensores dos rolezinhos 
c) comentários sobre os rolezinhos são de uma pobreza tão grande em termos de análise, que deve-se 

desconsiderar essas observações feitas por determinadas pessoas 
d) capacidade de consumir confundida com cidadania, rechaçada pela sociedade neoliberal, deflagra imaturidade 

política e provoca vergonha nacional dos analistas sociais 
 
 
5) A irrupção observada por Leonardo Boff, em seu texto acerca dos rolezinhos, pode ser justificada, dentre outras 
causas, por serem jovens: 
 
a) pobres, excluídos de um modo geral, que estão em uma invisiblidade forçada, já que não fazem parte do contrato 

social que garante a inclusão 
b) pobres, moradores de periferias, excluídos do mundo tecnológico e abandonados pela constituição cidadã que, em 

seu texto, traduz, de forma retórica, a exclusão 
c) moradores pobres das periferias, vítimas do discurso retórico da sociedade de consumo, cruel e segragacionista, 

que os marginaliza, embora amparados pela constituição cidadã 
d) moradores de grandes periferias, carentes de serviços públicos de qualidade, vítimas da miséria e produtos da 

invisibilidade social fortemente combatida pela constituição cidadã  
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6) Segundo o texto, os rolezinhos oferecem uma denúncia social que é possível observar no momento em que 
Leonardo Boff afirma que: 
 
a) os shoppings centers não estão preparados para conter uma possível manifestação dentro desses locais. Tal fato 

provoca uma insegurança generalizada e as pessoas, com medo, passam a não sair de casa quando há boatos 
sobre a probabilidade de ocorrer algum tipo de movimento neste sentido 

b) a educação no Brasil está deficitária, provocando uma cadeia de problemas, que vai refletir no comportamento 
social de pessoas que têm baixo nível de escolaridade. Tal fato gerará conflito entre as posturas daqueles que 
tiveram acesso à escola e os que dela foram privados 

c) a mídia não apoia os rolezinhos, por isso noticia, com frequência, os problemas enfrentados nos shopping centers e 
ainda tenta, de alguma forma, conduzir o pensamento do público, apesar de não obter êxito, para enxergar os 
pobres como seres baderneiros 

d) as elites brasileiras só se incomodam quando se sentem ameaçadas, ou ainda quando observam “rompidas” as 
barreira do que se pode definir como apartheid social imposto pelos indivíduos de maior poder econômico 

 
 
7) “... eles denunciam a nossa maior chaga...”. No trecho em destaque, é possível observar uma figura de linguagem, 
conhecida por: 
 
a) eufemismo 
b) metonímia  
c) hipérbato 
d) metáfora 
 
 
8) “... nos mostra que há cerca de 60 milhões de famílias, das quais cinco mil famílias extensas detêm 45% da riqueza 
nacional.”  
 
É possível afirmar que a palavra / expressão sublinhada a seguir, que exerce igual função sintática da oração 
sublinhada acima é: 
 
a) “... houve outras análises que ...”           
b) “Nossa sociedade é conservadora...” 
c) “Os rolezinhos denunciam essa contradição” 
d)  “O fato de não serem incluídos no contrato social” 
 
 
9) Observe os períodos a seguir:  
 

“Os rolezinhos mexeram numa pedra que começou a rolar”  
 
Morfologicamente, o termo sublinhado é um(a): 
 

a) pronome relativo 
b) partícula expletiva 
c) locução prepositiva 
d) conjunção integrante 
 
 
10) “... sabem manejar computadores e entrar nas redes sociais para articular encontros.” 
A oração sublinhada é classificada como subordinada: 
 

a) substantiva objetiva direta 
b) substantiva completiva nominal 
c) adverbial final reduzida de infinitivo 
d) adverbial consecutiva reduzida de infinitivo 
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Considerando a Lei nº 7.508/2011, responda às questões de números 15 e 16. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
 
11) De acordo com a Lei nº 8.080/90, para a transferência de valores a Estados, Distrito Federal e municípios 
será utilizada a combinação de análise técnica de programas e projetos a partir de critérios, entre os quais 
encontram-se: 
 
a) vigilância sanitária e saneamento básico  
b) avaliação das ações e organização da rede de saúde 
c) prestação de contas do ano anterior e planejamento das ações 
d) perfil democrático da região e epidemiológico da população a ser coberta 
 
 
12) Considerando os fatores determinantes e condicionantes da saúde, são objetivos do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
 
a) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas 
b) realização integrada das atividades preventivas e das ações sociais, somente aos trabalhadores com 

vínculo empregatício, em casos de urgência e emergência 
c) formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 

para a saúde 
d) execução e monitoramento de política de saúde destinada a promover bem estar, nos campos econômico 

e social 
 
 
13) As ações que integram o SUS são desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo, entre outros, aos princípios da: 
 
a) preservação da autonomia das famílias na defesa da integridade física e moral dos usuários 
b) universalidade de acesso aos serviços de saúde, com prioridade absoluta na atenção primária  
c) divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário  
d) integralidade do cuidado, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações profissionais, visando 

ações preventivas e curativas nos diversos níveis do sistema 
 
 
14) De acordo com a Lei nº 8.142/90, o SUS conta com as seguintes instância(s) colegiada(s): 
 
a) Conselho Intersetorial para Saúde 
b) Conselho Gestor e Fórum de Saúde 
c) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde 
d) Fórum Interestadual de Judicialização da Saúde 
 
  

 
 
 
 
15) São consideradas portas de entrada do SUS: 
 
a) Programa Saúde da Família; emergência 
b) atenção secundária e terciária; plantão judiciário 
c) atenção de média e alta compexidade; urgência geral 
d) atenção primária; urgência e emergência; centros psicossocial e especiais de acesso aberto 
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16) O acesso universal, igualitário e ordenado das ações e serviços de saúde do SUS, direcionados aos 
usuários, caberá aos entes federativos, através de ações, como: 
 
a) orientar e ordenar fluxos 
b) criar protocolos para segurança dos usuários 
c) garantir transparência no acesso através de ouvidorias 
d) ofertar nacionalmente as ações e os serviços de saúde 
 
 
17) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) realiza, entre outras, a seguinte ação: 
 
a) organização de cartilhas aos profissionais de saúde, no que diz respeito ao direito dos usuários em 

receber prescrição médica com letra legível 
b) seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no 

âmbito do SUS 
c) constituição do conselho técnico com o objetivo de definir um sistema de compras de medicamentos 

unificado 
d) definição de protocolos para a dispensação de medicamentos aos usuários 

 
 

18) De acordo com Teixeira (2009), é preciso examinar a relação entre os princípios do SUS e as questões 
relativas à transformação das práticas de saúde, considerando que essas configurem um “campo 
problemático” e a sua superação tem o seu potencial transformador, a partir do conceito de: 
 
a) igualdade 
b) integralidade 
c) humanização 
d) universalidade 
 
 
19) Segundo Rios (2009), o conceito de humanização tem como fundamento: 
 
a) a criação de projetos institucionais de apoio aos usuários com a participação ativa de voluntários 
b) o desenvolvimento de um conselho administrativo com a participação dos trabalhadores da saúde e 

usuários 
c) o respeito e valorização da pessoa humana e constitui um processo de transformação da cultura 

institucional 
d) a boa vontade dos trabalhadores de saúde na participação de capacitações e de ações concretas nas 

instituições de saúde 
 
 
20) A Política Nacional de Humanização (PNH – 2003), originou-se no âmbito do SUS e definiu como foco de 
suas ações: 
 
a) a classificação de risco 
b) o processo de gestão e trabalho 
c) a organização de voluntários e sua capacitação 
d) a adaptação do espaço físico às necessidades dos usuários 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Recentemente, o Ministério da Saúde alterou as diretrizes para o início da terapia antirretroviral (TARV) 
para adultos e adolescentes portadores do HIV. Nesse protocolo, recomenda-se iniciar a TARV para todos os 
pacientes infectados pelo vírus, independente da presença de sintomas ou valor de linfócitos CD4. O início 
precoce da TARV tem como consequência: 
 

a) diminuição da resistência viral  
b) aumento da adesão ao tratamento 
c) diminuição da transmissão do vírus  
d) aumento das doenças cardiovasculares 
 
 
22) Durante um passeio na região rural de Maringá -PR, um adolescente sentiu ardor no antebraço esquerdo, 
onde uma lagarta o tocou. Imediatamente, ele procurou por serviço de emergência, levando o inseto consigo. 
Ao observar o membro e o animal, o médico pensou na possibilidade de acidente por Lonomia sp. A 
complicação esperada nesse caso é: 
 

a) paralisia de musculatura respiratória 
b) necrose no local da lesão 
c) insuficência hepática 
d) hemorragia 
 
 
23) Em 2013, de acordo com dados do Ministério da Saúde, houve 171 casos confirmados de sarampo, 
distribuídos em vários estados brasileiros, com maior incidência em Pernambuco, onde a transmissão ainda 
se mantém. O genótipo mais incidente foi o D8, também predominante na Europa, mostrando a capacidade 
de migração do vírus. É comum, em surtos dessa natureza, que a incidência tenha sido maior em: 
 

a) lactentes 
b) adultos entre 20-40 anos 
c) escolares e adolescentes 
d) adultos maiores que 40 anos 
 
 
24) As campanhas de conscientização da população e profissionais de saúde para os sinais de alarme  da 
dengue teve grande importância na diminuição dos casos fatais da doença. Outra notícia satisfatória foi a 
queda da incidência de dengue em mais de 90%, no município do Rio de Janeiro, no primeiro mês do ano, 
comparado ao ano anterior. Esse fato deve-se, principalmente, à: 
 

a) subnotificação dos casos 
b) introdução de novo sorotipo 
c) diminuição dos susceptíveis  
d) diminuição dos vetores infectados 
 
 
25) Adolescente, masculino, está há cinco dias com febre, polimialgia, dor abdominal difusa, náuseas e 
vômitos. Há 24 horas notou olhos amarelados e diminuição do volume urinário. Ao exame, apresenta 
taquicardia, hipotensão arterial, icterícia, dor à palpação abdominal. Nota-se também uma área com cicatriz 
melicérica de 1,5cm x 3cm na coxa esquerda. Os exames iniciais mostram leucocitose, plaquetopenia, 
aumento discreto das transaminases, hiperbilirrubinemia direta e aumento de creatinina. A antibioticoterapia 
deve ser iniciada com: 
 

a) doxiciclina 
b) ceftriaxona  
c) levofloxacina 
d) penicilina cristalina 
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26) Uma gestante realizou, no primeiro trimestre, exames de pré-natal, entre eles o parasitológico de fezes 
que mostrou a presença de Entamoeba coli. A conduta a ser tomada é: 
 
a) iniciar ivermectina 
b) tratar após o parto  
c) colher novo exame de fezes 
d) desconsiderar a colonização 
 
 
27) A doença de Chagas mantém dois ciclos epidemiologicamente distintos, sendo o ciclo silvestre 
importante fonte de infecção de animais domésticos. Os animais silvestres e domésticos, principais 
reservatórios, são, respectivamente: 
 
a) gambá e cão 
b) gambá e gato 
c) macaco e cão 
d) macaco e gato 
 
 
28) A sífilis, doença de grande incidência mundial, pode se apresentar sob muitas formas clínicas diferentes. 
A apresentação meningoencefálica pode manifestar-se desde a forma assintomática até uma encefalite 
grave, a qual pode aparecer em qualquer tempo após a infecção. O acometimento do sistema nervoso 
central ocorre durante a doença, em sua fase: 
 
a) primária 
b) secundária 
c) latente 
d) terciária 
 
 
29) Paciente masculino, com AIDS há três anos, em uso irregular de zidovudina, lamivudina e efavirenz, foi 
atendido com cansaço aos médios esforços, sonolência, astenia. Os exames laboratoriais mostravam as 
seguintes alterações: anemia normocrômica, normocítica, reticulócitos < 0,5%, ferritina alta. As dosagens de 
ferro sérico, saturação de transferrina e vitamina B12 estavam dentro da normalidade. A análise do aspirado 
da medula óssea mostrou ausência de eitrócitos e as demais séries estavam normais. A etiologia mais 
provável da anemia é:  
 
a) linfoma 
b) zidovudina 
c) parvovirose 
d) mielopatia pelo HIV    
 
 
30) Homem, 54 anos, diabético, em uso de metformina e sedentário, há duas semanas apresenta cansaço 
progressivo aos médios esforços, sudorese noturna, sem febre. Os exames laboratoriais mostravam anemia 
normocrômica e normocítica, VHS de 80mm3, radiografia de tórax com aumento da área cardíaca e 
ecocardiograma com derrame pericárdico importante e pericárdio espessado. Fez pericardiocentese com 
saída de líquido hemorrágico, 2300 células, 90% de mononucleares. Suspeitou-se de tuberculose. O exame 
de maior sensibilidade diagnóstica é: 
 
a) prova tuberculínica 
b) histopatológico do pericárdio  
c) bacterioscopia do líquido pericárdico 
d) dosagem de adenosina desaminase do líquido pericárdico 
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31) Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem se tornar sistêmicas com acometimento visceral, 
como na hepatite de Fitz-Hugh-Curtis. O agente etiológico responsável por essa peri-hepatite aguda é: 
 

a) Treponema pallidum 
b) Neisseria gonorrheae  
c) Clamydia trachomatis 
d) Calymmatobacterium granulomatis 
 
 
32) Na escolha da antibioticoterapia adequada, o risco de interações medicamentosas deve ser levado em 
consideração. Ao se tratar uma infecção por Staphylococcus aureus, em um paciente utilizando sinvastatina, 
a droga contraindicada é:  
 

a) linezolida 
b) daptomicina  
c) vancomicina 
d) clindamicina 
   
            
33) A presença de artrópodes está relacionada à transmissão de várias doenças infecciosas, principalmente 
em áreas de clima quente e úmido e em população sem acesso a boas condições de higiene. A doença que 
se caracteriza por ser transmitida por carrapatos é o(a):  
 

a) tifo murino 
b) tifo endêmico 
c) tifo epidêmico 
d) febre maculosa  
 
 
34) A letalidade do tétano diminuiu nas últimas décadas, fato que está relacionado, principalmente, à melhora 
nos cuidados intensivos do paciente. Entretanto, continua sendo uma doença infecciosa grave e seu 
prognóstico será ruim, se estiver relacionado com:  
 

a) ausência de febre 
b) acometimento de adultos jovens 
c) período de incubação menor que 10 dias 
d) período de progressão maior que 48 horas 
 
 
35) O Aedes aegypti, originário da África, atingiu as Américas e também a Europa, sendo responsável pela 
transmissão de inúmeras doenças. Dentre as febres hemorrágicas, aquela que não tem a participação do 
Aedes aegypti é a:  
 

a) malária 
b) dengue  
c) febre amarela 
d) febre de chikungunya 
 
 
36) A influenza é responsável por mortes, principalmente em determinados grupos populacionais, como idosos, 
crianças menores de dois anos e gestantes. O uso de oseltamivir é indicado, se iniciado precocemente, 
principalmente para essa população. O mecanismo de ação desse medicamento é a inibição da: 
 

a) DNA girase 
b) hialuronidase  
c) neuraminidase  
d) transcriptase reversa  
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37) A principal complicação infecciosa entre os viajantes é a diarreia, que pode ser evitada com medidas 
higienodietéticas e, em casos específicos, quimioprofilaxia. A respeito dessa patologia, é correto afirmar que:  
 
a) a profilaxia com sulfa tem eficácia de 100% 
b) Austrália e Nova Zelândia são áreas de alto risco 
c) o congelamento da água elimina o risco de contaminação 
d) a Escherichia coli enterotoxigênica é o principal agente etiológico 
 
 
38) Homem, 40 anos, após 48 horas de cefaleia holocraniana, febre e sonolência, foi avaliado, tendo sinais 
de irritação meníngea. Recebeu duas doses de ceftriaxona, até ser transferido para um hospital de 
referência. Doze horas após o início da antibioticoterapia, foi realizada análise do liquor, que se apresentou 
claro, com 630 células (30% de mononucleares), glicorraquia de 35mg% e proteinorraquia de 245mg%. 
Nesse momento, o exame para diagnóstico etiológico com maior sensibilidade é: 
 
a) hemocultura 
b) látex do liquor para bactérias 
c) cultura do liquor para bactérias 
d) bacterioscopia do liquor pelo método de Gram 
 
 
39) Gestante de primeiro trimestre fez sorologia para toxoplasmose com resultado IgM negativo e IgG 
positivo. No segundo trimestre, ao trocar de obstetra, realizou novos exames, que mostraram IgM positivo 
com títulos baixos, IgG positivo e teste de avidez alto. A conduta adequada, no momento, é:  
 
a) iniciar espiramicina  
b) seguir sem tratamento 
c) solicitar US morfológica 
d) realizar amniocentese diagnóstica 
 
 
40) Adolescente com faringoamigdalite há 48 horas, fazendo uso de amoxicilina, evoluiu com piora da dor, 
manutenção da febre e dificuldades de deglutição e fonação. Foi realizada laringoscopia indireta com 
diagnóstico de abscesso retrofaríngeo. O médico sugeriu a troca do antibiótico para amoxicilina/clavulanato, 
pela possibilidade de haver: 
 
a) infecção por Clostridium diphteriae 
b) coinfecção com anaeróbios da orofaringe 
c) resistência do Streptococcus sp. à penicilina 
d) produção de betalactamse pelo Streptococcus pyogenes 
 
 
41) A mononucleose infecciosa é uma doença benigna e assintomática, em grande parte da população. A 
infecção crônica pelo vírus pode estar relacionada a doenças linfoproliferativas e síndrome da fadiga crônica. 
A infecção aguda pode apresentar algumas complicações, sendo a mais comum: 
 
a) sangramento 
b) ruptura esplênica 
c) anemia hemolítica  
d) hepatite fulminante 
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42) As meningoencefalites bacterianas são graves, podendo causar sequelas ou levar à morte. A despeito da 
existência de vacinas para alguns agentes etiológicos, a doença pode acometer a mesma pessoa mais de 
uma vez. A etiologia que se caracteriza pela maior possibilidade de repetição é: 
 
a) Neisseria meningitides 
b) Haemophilus influenzae 
c) Listeria monocytogenes 
d) Streptococcus pneumoniae 
 
 
43) A paracoccidioidomicose pode se apresentar sob várias formas clínicas, dependendo, principalmente, se 
a infecção é aguda ou é reativação. O acometimento do sistema nervoso central não é comum, embora, 
quando ocorre, seja grave. O medicamento de escolha quando há acometimento encefálico é: 
 
a) itraconazol 
b) cetoconazol   
c) anfotericina B 
d) sulfametoxazol-trimetoprim 
 
 
44) A incidência de infecções após o transplante de órgãos sólidos tende a ser maior nos primeiros meses 
após a cirurgia. Após o sexto mês, a probabilidade de infecções nesses pacientes se assemelha à da 
população em geral, na ausência de outros fatores complicadores. Depois do  transplante hepático, as 
infecções bacterianas tendem a ocorrer: 
 
a) no primeiro mês 
b) no segundo trimestre  
c) no segundo semestre 
d) após um ano 
 
 
45) A vacina contra HPV está disponível na rede pública para meninas entre 9 e 12 anos, desde março de 
2014. Visando aumentar o custo-benefício da vacinação, o Ministério da Saúde restringiu o público-alvo. 
Contudo, outros grupos populacionais podem ser vacinados. Com relação à vacinação desses outros grupos, 
é correto afirmar que: 
 
a) é indicada para mulheres até os 26 anos 
b) é contraindicada em  pacientes com AIDS  
c) é indicada para meninos em qualquer faixa etária 
d) é contraindicada em quem já teve condiloma acuminado 
 
 
46) As infecções por Staphylococcus aureus são as mais comuns no nosso meio, tanto na comunidade 
quanto no meio intra-hospitalar. Além dessa alta incidência, a resistência aos antibióticos é outro fator 
complicador dessas infecções. No acometimento de partes moles, de aquisição comunitária, sem gravidade, 
com risco de o agente ser Ca-MRSA, o antibiótico a ser usado é: 
 
a) sulfametoxazol-trimetoprim 
b) doripenem 
c) aztreonam 
d) imipenem 
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47) A equistossomose ainda é muito prevalente no Brasil, sendo responsável por casos de hepatopatia 
crônica. O método diagnóstico que apresenta maior sensibilidade na fase crônica da doença é o(a): 
 
a) histopatologia hepática 
b) exame parasitológico de fezes 
c) histopatologia da mucosa retal  
d) pesquisa de anticorpos séricos 
 
 
48) O calazar tem evolução crônica, com as alterações clínico laboratoriais aparecendo lentamente, até que 
ocorra infecção ou sangramento, descompensando o quadro clínico.  Após início do tratamento, o 
desaparecimento dos sinais e sintomas e a normalização das alterações laboratoriais também são 
demorados. A última variável a voltar ao normal é a:  
 
a) febre 
b) leucometria 
c) hematimetria 
d) esplenomegalia  
 
 
49) No tratamento da AIDS, a avaliação rotineira da carga viral, seguida de exame de genotipagem, é de 
grande valor, para detecção precoce de falha terapêutica e escolha adequada do regime antiviral. Com 
relação à genotipagem, é correto afirmar que: 
 
a) a mutação M184V desaparece rapidamente, após a interrupção da lamivudina   
b) a suspensão dos antirretrovirais deve ser indicada antes do exame  
c) o valor preditivo negativo é alto para detecção das mutações 
d) a ausência de mutação garante sensibilidade à droga 
 
 
50) O aleitamento materno exclusivo é indicado para todos os recém-natos, pelos benefícios nutricionais, 
imunológicos e emocionais. A decisão de contraindicar a amamentação deve ser bem avaliada, 
principalmente nos países pobres. A gestante deve ser orientada a usar leite artificial, se infectada por: 
 
a) hepatite B 
b) hepatite C 
c) HTLV 
d) sífilis 
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