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correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
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coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
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8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
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disponibilizado no site www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Terras do sem-fim
Jorge Amado

Os homens vão recuando. Levaram horas, dias e noites,
para chegar até ali. Atravessaram rios, picadas quase
intransitáveis, fizeram caminhos, calçaram atoleiros, um foi
mordido de cobra e ficou enterrado ao lado da estrada recémaberta. Uma cruz tosca, o barro mais alto era tudo que
lembrava o cearense que havia caído. Não puseram o seu
nome, não havia com que escrever. Naquele caminho da terra
do cacau aquela foi a primeira cruz das muitas que depois
iriam ladear as estradas, lembrando homens caídos na
conquista da terra. Outro se arrastou com febre, mordido por
aquela febre que matava até macacos. Se arrastando chegou
e agora ele também recua, a febre fá-lo ver visões
alucinantes. Grita para os demais:
- É o lobisomem...
Vão recuando. A princípio devagar. Passo a passo até
alcançar o caminho mais largo, onde são menos numerosos
os espinhos e os atoleiros. A chuva de junho cai sobre eles,
encharcando as roupas, fazendo-os tremer. Diante deles a
mata, a tempestade, os fantasmas. Recuam.
Agora chegam à picada, é uma corrida só, atingirão as
margens do rio onde uma canoa os espera. Quase respiram
aliviados. O que vai com febre já não sente a febre. O medo
dá-lhe uma nova força ao corpo alquebrado.
Mas diante deles, parabélum¹ na mão, o rosto contraído
de raiva, está Juca Badaró. Também ele estava ante a mata,
também ele viu os raios e ouviu os trovões, escutou o miado
das onças e o silvo das cobras, também seu coração se
apertou com o grito agourento do corujão. Também ele sabia
que ali moravam as assombrações. Mas Juca Badaró não via
na sua frente a mata, o princípio do mundo. Seus olhos
estavam cheios de outra visão.Via aquela terra negra, a
melhor terra do mundo para o plantio do cacau. Via na sua
frente não mais a mata iluminada pelos raios, cheia de
estranhas vozes, enredada de cipós, fechada nas árvores
centenárias, habitada de animais ferozes e assombrações.
Via o campo cultivado de cacaueiros, as árvores dos frutos de
ouro regularmente plantadas, os cocos maduros, amarelos.
Via as roças de cacau se estendendo na terra onde fora a
mata. Era belo. Nada mais belo no mundo que as roças de
cacau. Juca Badaró, diante da mata misteriosa, sorria. Em
breve ali seriam os cacaueiros, carregados de frutos, uma
doce sombra sobre o solo. Nem via os homens com medo,
recuando.
Terras do sem-fim. São Paulo: Círculo do livro.s.d.

1 - Pistola automática

2. Em: “Os homens vão recuando.” (1º§), constatamos que
a oração apresenta sujeito, o que NÃO se pode afirmar,
porém, do item:
A)
B)
C)
D)
E)

Existem muitos problemas naquela região.
Haverá sérios assuntos a serem discutidos.
Choveram bênçãos sobre nós.
Onde houveram os alunos tantos livros?
Poderão existir veículos para aluguel.

3. No trecho: “... a febre fá-lo ver visões alucinantes.”, o
pronome átono foi devidamente colocado, NÃO se podendo,
entretanto, verificar o mesmo na opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Quando referiam-se a mim, acenavam.
Dir-se-ia que estavam emocionados.
Nunca nos auxiliariam tanto.
Iam emprestar-lhe o material.
Em se tratando do assunto em pauta, nada disseram.

4. Na passagem: “Via o campo cultivado...” (5º§), a regência
verbal está de acordo com as normas gramaticais vigentes, o
que NÃO se verifica em:
A)
B)
C)
D)
E)

O jogo não lhe agradou.
Comuniquei-lhe o incidente.
Cumprimentei-lhe com efusão.
Perdoei-lhe, Paulo!
Redigimos-lhe uma carta.

5. Em: “...as árvores dos frutos de ouro...” (5º§), a
expressão em negrito apresenta, respectivamente, a classe
gramatical e a função sintática de:
A)
B)
C)
D)
E)

locução adverbial / adjunto adverbial de modo;
locução adjetiva / complemento nominal;
locução prepositiva / adjunto adnominal;
locução prepositiva / complemento nominal;
locução adjetiva / adjunto adnominal.

6. No trecho: “Em breve ali seriam os cacaueiros...” (5º§), a
concordância verbal está correta, mas isso NÃO acontece na
alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Apresentaram-se o pai e o filho.
Cada um dos responsáveis responderão por seus atos.
Deverão haver livros naquela estante.
Vinte por cento da população participou do debate.
Abraços, beijos, saudações, nada o fez recuar.

1. O texto lido retrata fundamentalmente:
A) Trabalhadores de uma fábrica, cuja matéria-prima era o
cacau, que enfrentavam um terrível temporal, até
chegarem ao seu local de trabalho.
B) A rebelião de um grupo de trabalhadores que reivindicava
participação nos lucros do comércio de cacau no Estado
da Bahia.
C) Uma marcha de trabalhadores braçais infrutífera, uma
vez que a terra da região não era propícia ao cultivo do
cacau.
D) O recuo dos lavradores assustados com a mata virgem,
inóspita e destruidora e a presença de Juca Badaró, o
patrão, que vislumbrava, apenas, o proveito econômico
que iria angariar com a exploração da mata.
E) O conflito travado entre os próprios trabalhadores por
terem objetivos diferentes no trabalho.

7. Em: “...os cocos maduros, amarelos.” (5º§), a
concordância nominal está de acordo com as normas
gramaticais vigentes, porém tal NÃO acontece em:
A)
B)
C)
D)
E)

Elas são pseudo-artistas.
Maria mesmo preparou o doce.
Lemos um e outro livro.
Elas estavam meio aborrecidas.
Compraram cinto e carteira vermelhos.

8. No trecho: “...agora chegam à picada,...” (4º§), o acento
indicativo da crase foi bem empregado, mas o mesmo NÃO se
pode afirmar em:
A)
B)
C)
D)
E)

Referiu-se àquilo com entusiasmo.
Esta é a obra à qual me referi.
Não foi esta a situação à que aludi.
Irei vê-la à uma hora.
Fui à cidade de Santos.

9. Em: “Seus olhos estavam cheios de outra visão.” (5º§), a
regência nominal está perfeita, o que NÃO se pode afirmar,
porém, da alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Este poema não é acessível para todos.
João é bacharel de Direito.
A questão não estava compatível com a matéria.
Ele se manifestou conforme a situação.
Está temeroso de fracassar.

14. A opção que apresenta, pelo menos, um ERRO de grafia
é:
A)
B)
C)
D)
E)

obsessor / obcecado;
indução / compreenção;
excesso / exceção;
extremo / estremecer;
ascensão / extrema-unção.

15. No período: “Atravessaram rios, picadas...” (1º§), as
palavras em negrito desempenham uma função sintática
representada pela oração abaixo:
A)
B)
C)
D)
E)

Convém que fales mais baixo.
Parece que as chuvas virão mais cedo.
Pediu-me que enviasse os relatórios.
Necessitávamos de que nos dessem explicações.
Nossa vontade foi que partissem logo.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
10. No trecho: “Nem via os homens com medo, recuando.”
(5º§), a pontuação está correta, mas o emprego da pontuação
FERE as normas gramaticais vigentes em:

16. As habilitações propostas pela NOB 1996 para a gestão
do Sistema Estadual foram as seguintes:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)
E)

11. Na passagem: “A princípio devagar.” (3º§), a palavra em
negrito está corretamente acentuada, pela mesma razão
gramatical que a da opção:

17. Segundo a NOB 1996, quando um município se organiza
e executa um conjunto de ações em Vigilância Sanitária que
produza resultado importante na melhoria da qualidade de
vida da população, ele poderá, então, receber em seu Fundo
Municipal de Saúde o recurso denominado:

“- Crianças, saiam daí!” exclamou a vizinha.
Ele sai agora; eu, logo mais.
Você estuda pintura; eu me dedico à tapeçaria.
E o poeta disse: “-A literatura, indubitavelmente, alimenta
o espírito.”
E) O Diretor da Secretaria de Transportes Urbanos,
concedeu-nos uma entrevista.

A)
B)
C)
D)
E)

elétrons;
bíceps;
país;
bênçãos;
júris.

Gestão Semi-Plena e Gestão Plena;
Gestão Avançada e Gestão Incipiente;
Gestão Parcial e Gestão Semi-Plena;
Gestão Avançada e Gestão Plena;
Gestão Incipiente e Gestão Parcial.

A) Piso Básico de Vigilância Sanitária.
B) Índice de Valorização do Impacto em Vigilância Sanitária.
C) Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância
Sanitária.
D) Ações de Média e Alta Complexidade em Vigilância
Sanitária.
E) Índice de Valorização de Resultados.

12. O item em que se verifica ERRO no significado dos
elementos mórficos destacados é:
A)
B)
C)
D)
E)

ob (posição em frente) em obstar ;
per (intensidade) em perdurar;
a (negação) em anemia;
anfi (de um único lado) em anfiteatro;
apo (afastamento) em apocalipse.

13. Em: “...calçaram atoleiros...”(1º§), a palavra em negrito,
semanticamente, em relação ao verbo calçar (pôr sapatos) é:
A)
B)
C)
D)
E)

parônima;
sinônima;
antônima;
homônima;
parônima e sinônima.

18. Segundo a NOAS (2001-2002), o município que, de
acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros
municípios, em qualquer nível de atenção, recebe a
denominação de:
A)
B)
C)
D)
E)

Município Regional de Saúde.
Município sede.
Município pólo.
Município tipo módulo assistencial.
Município referência regional.

19. A NOAS (2001-2002) propôs instituir a Gestão Plena da
Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), definindo como áreas de
atuação estratégicas mínimas as seguintes, EXCETO:

24. Dentre os marcadores tumorais, aquele com maior
relação e acurácia na suspeita clínica de tumores carcinoides
é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

controle da tuberculose;
eliminação da hanseníase;
controle da hipertensão arterial;
controle da diabetes mellitus;
saúde do idoso.

20. A Lei Orgânica da Saúde (LOS - 8.080) se refere ao item
Recursos Humanos apresentando as seguintes estratégias,
EXCETO:
A) a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do
Sistema Único de Saúde;
B) os serviços públicos que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e
pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas
conjuntamente com o sistema educacional;
C) os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo
integral;
D) organização de um sistema de formação de recursos
humanos somente no nível de pós-graduação;
E) e l a b o r a ç ã o d e p r o g r a m a s d e p e r m a n e n t e
aperfeiçoamento de pessoal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O exame complementar considerado como “padrão ouro”
para o diagnóstico de gota é:
A)
B)
C)
D)

dosagem sérica de ácido úrico;
dosagem urinária de ácido úrico;
VHS e proteína C reativa;
ressonância magnética nuclear da articulação
acometida;
E) punção articular com exame microscópico de líquido
sinovial.

22. Das glomerulopatias abaixo, aquela relacionada com
consumo do complemento sérico é:
A)
B)
C)
D)
E)

glomerulonefrite membranosa;
glomerulonefrite membranoproliferativa;
glomeruloesclerose segmentar e focal;
nefropatia por Ig A;
síndrome de Goodpasture.

23. Em um paciente jovem, sem histórico familiar, com início
recente de hipertensão arterial sistêmica grave e de difícil
controle medicamentoso, o aumento agudo e progressivo da
creatinina sérica após introdução de inibidor da enzima de
conversão da angiotensina (IECA) é indicativo de:
A)
B)
C)
D)
E)

feocromocitoma;
necrose tubular aguda;
nefrite túbulo-intersticial;
hipertensão arterial renovascular;
nefroesclerose hipertensiva.

ácido 5- Hidroxyindolacético (5-HIAA);
hCG;
cortisol urinário;
Alfa-Fetoproteína;
CA 125.

25. Paciente tabagista de longa data, com quadro de
emagrecimento progressivo, tosse com hemoptóicos,
dispnéia progressiva com episódios de dispnéia de repouso,
acompanhado de febre esporádica não aferida que curse com
início recente de dor em ombro com padrão de dor irradiada
para território Ulnar, além de radiologia torácica, mostrando
imagem hipodensa em ápice de pulmão com lesões líticas de
primeiro e segundo arcos costais, sugere diagnóstico de:
A)
B)
C)
D)
E)

síndrome de Horner;
síndrome de Pancoast;
síndrome da veia cava superior;
metástase óssea com linfangite carcinomatosa;
tuberculose pulmonar com disseminação óssea.

26. Paciente jovem com início insidioso de dor torácica
retroesternal e dorsal com piora durante a tosse, disfagia
progressiva e dispnéia esporádica; com radiologia e
tomografia computadorizada do tórax mostrando massa
hipodensa em região de mediastino posterior. O diagnóstico
adequado é:
A)
B)
C)
D)
E)

tumor neurogênico;
linfoma de Hodgkins;
linfoma não-Hodgkins;
timoma;
hipertensão arterial pulmonar.

27. Dos agentes etiológicos relacionados abaixo, aquele
mais comumente associado ao desenvolvimento de
pneumonite eosinofílica transitória é:
A)
B)
C)
D)
E)

entamoeba histolytica;
mycoplasma pneumoniae;
strongyloidis stercoralis;
giárdia lamblia;
enterobius vermicularis.

28. Mulher, 55 anos, com início recente de desconforto ocular
com ardência visual e hiperemia ocular associado à
xerostomia intensa, dispareunia com sensação de secura
vaginal e aumento de volume submandibular, procura
atendimento, trazendo consigo exames recentes que revelam
Fator Antinuclear (FAN) e Fator Reumatóide (FR) positivos.
Os auto-anticorpos a serem solicitados para elucidação do
diagnóstico são:
A)
B)
C)
D)
E)

p-ANCA;
c-ANCA;
anti SS-A e anti SS-B;
antimúsculo liso;
anticentrômero.

29. São considerados critérios diagnósticos para definição de
Lupus eritematoso sistêmico, EXCETO:

34. O exame “padrão ouro” para definição diagnóstica da
doença do refluxo gastro-esofágico é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

presença de úlceras orais;
anemia hemolítica;
início recente de crises convulsivas;
hematúria macroscópica;
VDRL positivo.

endoscopia digestiva alta;
pHmetria de duplo canal;
esofagomanometria de duplo canal;
radiologia com esôfago contrastado;
biópsias e histopatológico do esôfago distal.

30. Paciente com diagnóstico de doença de Crohn, com
critérios de atividade e doença restrita ao íleo terminal, a
droga adequada para início de tratamento é:

35. Considerando o diagnóstico de síndrome do intestino
irritável, pode-se encontrar na avaliação geral deste
indivíduo:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

prednisona oral;
sulfassalazina oral;
sulfassalazina tópica (clister);
azatioprina oral;
metrotexate intramuscular.

31. A principal causa de miocardite aguda em indivíduos
masculinos e jovens é:
A)
B)
C)
D)
E)

Coxsackie viroses (pós-viroses de vias aéreas);
HIV;
tuberculose disseminada;
trauma torácico direto;
uso de drogas endovenosas.

32. Considerando os critérios clínico-laboratoriais para
diagnóstico de febre reumática (critérios de Jones), pode-se
considerar como critérios adequados:
A) presença de pericardite;
B) Insuficiência mitral e tricúspide ou estenose pulmonar
isolada;
C) títulos elevados de anticorpo antiestreptolisina O (antiASO);
D) febre alta com artralgia difusa;
E) eritema facial com fotossensibilidade.

33. Paciente idoso com quadro recente de demência, além
de polineuropatia periférica, procura atendimento com
sensação de fraqueza e palpitação. Durante investigação
laboratorial básica, observa-se anemia moderada com
padrão macrocítico. Na história patológica pregressa,
apresenta cirurgia abdominal com ressecção de parte do íleo
após trauma abdominal por arma de fogo. Considerando os
achados acima, a principal causa dos sintomas e síndromes
acima é:
A)
B)
C)
D)
E)

deficiência de ferro;
deficiência de acido fólico;
deficiência de vitamina B12;
anemia hemolítica auto-imune;
linfoma não Hodgkins.

colonoscopia normal;
presença de pus nas fezes;
presença de sangue nas fezes;
diarréia com predomínio noturno;
VHS e proteína C reativa aumentados.

36. Paciente com diagnóstico sindrômico de hipotireoidismo
primário com TSH muito elevado (superior a 3x o valor
normal), presença anticorpo antitireoperoxidade e anticorpo
antitireoglobulina, tem como adequado diagnóstico
etiológico:
A)
B)
C)
D)
E)

doença de Graves;
tireoidite de Hashimoto;
tireoidite de Riedel;
bócio multinodular tóxico;
doença de Jodbasedow.

37. Paciente jovem, usuário de drogas endovenosas, procura
ambulatório com duas amostras de anti - HIV positivos, além
de contraprova com teste de Western-Blot positivo, pode-se
considerar como portador de SIDA se houver:
A)
B)
C)
D)
E)

linfócitos CD4 inferiores a 500cels/mm;
leucometria global inferior a 3500 cels/mm;
presença de linfócitos típicos;
tuberculose pulmonar em atividade;
infecção urinária de repetição.

38. A droga de escolha para tratamento da citomegalovirose
disseminada no paciente HIV positivo deve ser:
A)
B)
C)
D)
E)

aciclovir;
ganciclovir;
foscarnet;
fanciclovir;
não há tratamento efetivo, manter somente antiretrovirais.

39. Paciente com hepatopatia crônica mantendo níveis de
transaminases elevados, tendo ainda marcadores virais para
HBV e HCV e auto-anticorpos para doença auto-imune
negativos, cursando com alterações de coloração de pele,
poliartralgia difusa, miocardiopatia dilatada e diabetes
mellitus de início recente, tem como diagnóstico adequado:
A)
B)
C)
D)
E)

doença de Wilson;
hemocromatose;
cirrose biliar primária;
síndrome de Budd-Chiari;
hepatite A crônica.

40. Pode-se definir um paciente epiléptico como portador de
crises convulsivas tipo parcial complexa, quando:
A) Acomete somente parte do segmento corporal com
manutenção da consciência;
B) Acomete somente parte do segmento corporal com
alteração da consciência;
C) Acomete todo o segmento corporal (tônico-clônico) com
liberação esfincteriana;
D) Acomete todo o segmento corporal (tônico-clônico) sem
liberação esfincteriana;
E) Não é possível definir sem estudo eletroencefalográfico.

