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CCCAAARRRGGGOOO::: MMMÉÉÉDDDIIICCCOOO DDDOOO TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO

TEXTO:      Internet, o bem e o mal
Com suas maravilhas e armadilhas, a internet faz parte de meu cotidiano há muitos anos: fui dos primeiros escritores 

brasileiros a usar computador. Com ele, a cada manhã começa meu dia de trabalho, buscas e descobertas, pesquisa e 
comunicação. A internet, que isola os misantropos avessos aos afetos, une os que gostariam de estar juntos ou partilham 
as mesmas ideias, mas também serve para toda sorte de fins destrutivos, que vão da calúnia política à vingança pessoal. 

Talvez seja uma falha, mas nem tenho site: gosto da minha privacidade, num mundo que adora os holofotes e quer 
ser filmado, fotografado, estar em youtube e orkut, visto por webcams ou celulares indiscretos, por vezes perversos. De 
um lado, o vulgar: ditas celebridades curtem viver e morrer em cena, e fazem questão de mostrar, se possível, as 
entranhas. Exibem-se bundas e peitos, detalhes picantes (em geral desinteressantes) da vida pessoal, frivolidades, histeria 
ou maledicências. De outro lado, o grave. Exemplo: rapazes filmam num celular oculto cenas pessoais com suas 
namoradas ou amigas e as espalham via internet; com fotografias inocentes, criam-se imagens maldosas que acabam num 
youtube ou orkut, para alegria dos mentalmente maldotados. É bem triste que um meio de comunicação, pesquisa, lazer e 
descobertas como a internet seja usado tantas vezes para fins tão negativos. 

Ter um blog me cansaria: leio os de jornalistas cuja opinião vai me interessar no curso do dia e dos acontecimentos 
mais singulares. Mas um blog meu seria extremamente sem graça, então dispenso disso a mim mesma e meus leitores. 
Alguém estranhou que eu não estivesse no orkut, no qual, por um tempo, houve, entre outras mil coisas, duas tribos: os 
que me amavam e os que me detestavam. Visitar um lugar assim me cansaria mortalmente, e o tédio é um de meus 
inimigos. Minha alegria está em curtir meus amores, os lugares que me encantam ou abrigam, os livros e a música, e a 
natureza. Incluo entre meus prazeres as melhores coisas que internet e televisão proporcionam. (Excluam-se programas 
que divulgam o patético convívio numa casa-jaula humana. Se ainda não foram filmados usando o vaso sanitário, 
aguardem.) 

Nos questionamentos sobre crianças e adolescentes que lidam com os meios eletrônicos, tenho uma sugestão: dar-
lhes discernimento para que possam entender e escolher. Continua, porém, o drama da involuntária, muitas vezes nem 
sabida, exposição de pessoas desavisadas à maledicência e à calúnia, à invasão não consentida da privacidade pelas 
câmeras, às montagens sobre fotos banais, às informações falsas que alguns julgam engraçadas – toda sorte de maldade 
de que as vítimas não podem se defender. Tais indignidades jamais seriam feitas em público, ou assinadas embaixo: 
florescem na sombra da covardia e da mediocridade, do desrespeito e de poucas luzes intelectuais. 

Se é ingenuidade ou desinformação mandar via internet textos apócrifos de Clarice, Drummond ou Borges, inventar 
uma falsa despedida de García Márquez anunciando que está à beira da morte ou atribuir a Fernando Pessoa versinhos 
derramados, é cretino e mau denegrir pessoas que nem sabem o que lhes está acontecendo. Já existe uma instrumentação 
legal para caçar e punir pedófilos que tentam assassinar moralmente menores de idade. Agora, urge que se crie um 
equivalente para casos como os que acabo de citar, pois causam dor a quem não merece nem pode se explicar. E que ele 
seja muito eficaz: para que gente indefesa não tenha exibidas, por desaviso e inexperiência, intimidades próprias; nem se 
escrachem, por malignidade e deficiência mental, intimidades alheias. 

Dois defeitos são inatos e incorrigíveis no ser humano, e de ambos nos livre o destino: burrice e mau caráter. O uso 
doentio de um instrumento tão fantástico quanto a internet, quando não é psicopatia, é uma conjunção desses dois 
melancólicos atributos.          (Lya Luft.Veja, 22 de abril de 2009, página 26.) 

01) A palavra que pode substituir “urge” (5º§), sem prejuízo de seu valor semântico, é: 
A) Necessário, mas não exige rapidez.   D) Inevitável. 
B) Interessante que se faça agora.    E) Aconselhável. 
C) Necessário e com rapidez. 

02) O termo “misantropos” (1º§) tem seu antônimo corretamente indicado em: 
A) Amantes das novas tecnologias.    D) Avessos à convivência com outras pessoas. 
B) Que praticam a antropofagia.    E) Que gostam da convivência social. 
C) Avessos a tecnologias de qualquer tipo. 

03) Com base no texto, analise: 
I. A ação de “atribuir a Fernando Pessoa versinhos derramados” (5º§) pode ser fruto da desinformação. 

II. A ação de “atribuir a Fernando Pessoa versinhos derramados” (5º§) é fruto da desinformação. 
III. Denegrir a imagem das pessoas que nem sabem o que lhes está acontecendo é um ato que pode ser praticado por 

pessoas desinformadas. 
IV. Algumas pessoas, por inexperiência, por desinformação ou por falta de recursos financeiros, acabam se tornando 

vítimas na internet. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) I   C) I, II, III  D) I, IV   E) IV 

04) Em “e de ambos nos livre o destino”, temo um(a): 
A) Observação.  B) Conselho.   C) Advertência.  D) Pedido.   E) Lamento. 
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05) De acordo com a opinião da autora, podemos afirmar que: 
A) Adulterar fotografias inocentes é uma vulgaridade. 
B) A internet é utilizada também para espalhar boatos que caluniam políticos. 
C) Aqueles que se alegram com as distorções feitas e divulgadas na internet são os mesmos que as fazem circular. 
D) Os atos indignos praticados na internet não resultam em alegria para ninguém. 
E) Os próprios políticos usam a internet para denegrir a imagem dos outros. 

06) Analise as afirmativas abaixo e marque F para fato e O para opinião: 
(     ) “Ter um blog me cansaria” (3º§)
(     ) “leio os de jornalistas cuja opinião vai me interessar no curso do dia e dos acontecimentos mais     

singulares.” (3º§)
(     ) “a internet faz parte de meu cotidiano há muitos anos” (1º§)
(     ) “é cretino e mau denegrir pessoas que nem sabem o que lhes está acontecendo” (5º§)
(     ) “O uso doentio de um instrumento tão fantástico quanto a internet, quando não é psicopatia, é uma conjunção 

desses dois melancólicos atributos.” (6º§) 
A sequência está correta em: 
A) O, F, F, O, O B) O, O, F, O, O C) O, F, F, O, F  D) F, O, O, F, F  E) O, O, F, O, F 

07) No trecho, “Nos questionamentos sobre crianças e adolescentes que lidam com os meios eletrônicos, tenho uma 
sugestão: dar-lhes discernimento para que possam entender e escolher” (4º§), o termo sublinhado promove a 
coesão textual por fazer a retomada de: 
A) “questionamentos”.     D) “crianças e adolescentes”.
B) “crianças”.      E) “os meios eletrônicos”. 
C) “adolescentes”.

08) Considere os trechos: “mas também serve para toda sorte de fins destrutivos” (1º§); “Continua, porém, o drama 
da involuntária” (4º§); “pois causam dor a quem não merece nem pode se explicar” (5º§) e “Se é ingenuidade ou 
desinformação” (5º§). Com relação aos termos grifados, podemos afirmar que:  
A) Exprimem, respectivamente, ideia de adversidade, explicação, explicação, e condição.
B) O primeiro termo grifado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por portanto.
C) Exprimem, respectivamente, ideia de adversidade, conclusão, explicação e condição. 
D) Exprimem, respectivamente, ideia de adição, adversidade, conclusão e hipótese. 
E) A substituição do segundo termo grifado por entretanto não causaria alteração de sentido. 

09) O sentido original do texto NÃO seria mantido se substituíssemos: 
A) “que” (1º§) por os quais.     D) “apócrifos” (5º§) por secretos.
B) “excluam-se” (3º§) por eliminem-se.    E) “psicopatia” (6º§) por doença mental.
C) “discernimento” (4º§) por entendimento.

10) Segundo a autora, o mau uso da internet é consequência da(o): 
I. Burrice.   II. Mau caráter.  III. Destino.   IV. Psicopatia. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, II, III  D) I, II, III, IV  E) I, II, IV 

SAÚDE PÚBLICASSAAÚÚDDEE PPÚÚBBLLIICCAA
11) O método epidemiológico é, em linhas gerais, o próprio método científico aplicado aos problemas de saúde das 

populações humanas. Neste sentido, pode-se afirmar que: 
A) Ela serve-se de modelo clínico exclusivo, não aplicável. 
B) Não é extensiva a outros campos do conhecimento. 
C) Faz parte de um movimento pendular, ora valendo-se das ciências biológicas, ora das ciências humanas, mas 

sempre atuante como pilar fundamental de epidemiologia. 
D) Por não ser multidisciplinar, a epidemiologia alcança um espectro restrito no âmbito de suas aplicações. 
E) Constituiu um instrumento que reduz as pesquisas no campo citado e permeia algumas conclusões de forma 

metodológica e localizada.  
12) A utilização da epidemiologia nos serviços de saúde com a finalidade de identificar os perfis e fatores de risco, 

pressupõe:
A) Responder a novos desafios por meio de avaliação dos fatores condicionantes do processo saúde-doença. 
B) Identificar fatores de risco e de grupos da população mais vulneráveis a determinados agravos à saúde. 
C) Desenvolver programas de saúde mais eficientes, permitindo maior impacto das ações implementadas e voltadas à 

assistência integral à saúde. 
D) Existir programas de formação de epidemiologistas com capacitação técnica para avaliação de riscos e execução 

de programas. 
E) As alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 

br
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13) O sistema de vigilância pode ser avaliado mediante alguns atributos, que não podem ser analisados 
separadamente, tais como, EXCETO: 
A) Utilidade e oportunidade.    D) Exemplo e proporcionalidade. 
B) Aceitabilidade e simplicidade.    E) Sensibilidade e valor preditivo positivo. 
C) Flexibilidade e representabilidade. 

14) Medidas eficazes e eficientes de controle de doenças transmissíveis, deverão ser aplicadas com base no 
conhecimento da(s): 
A) Mudanças de características de agentes etiológicos para conhecimento de doenças. 
B) Extensão de infecção e do risco de transmissão na comunidade. 
C) Conhecimento do padrão de influência da doença em algumas comunidades. 
D) Elevação de taxas de soropositividades de doenças selecionadas em populações de risco já cadastradas. 
E) Características que visam medidas de controle de doenças não especificadas. 

15) Analise abaixo os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 
I. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. 

II. Formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social, os deveres do Estado. 
III. 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. 
IV. Fiscalização, de forma punitiva, em busca da realização integrada de atividades preventivas. 

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III  B) I, II, IV  C) II, III, IV  D) I, II, III, IV  E) II, III 

16) A direção do SUS é única, conforme preconiza a Lei Federal n°. 8080/1990, e deverá ser exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos, EXCETO:  
A) No âmbito dos municípios pela Secretaria Municipal de Saúde ou equivalente. 
B) No âmbito dos Estados pela Secretaria Estadual de Saúde ou equivalente. 
C) No âmbito do Distrito Federal por Consórcio de Saúde. 
D) No âmbito da União pelo Ministério da Saúde. 
E) N.R.A. 

17) A Lei n°. 8142/1990, que dispõe sobre os Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde, estabelece que os 
mesmos terão sua organização e normas de funcionamento definidas através de: 
A) Regimento próprio aprovado pelo respectivo Conselho. 
B) Publicação em jornal de grande circulação. 
C) Ata registrada pelos órgãos governamentais. 
D) Decreto do executivo. 
E) Edital. 

CLÍNICA MÉDICACCLLÍÍNNIICCAA MMÉÉDDIICCAA
18) A hematúria terminal origina-se geralmente do(a)s: 

A) Rim.       D) Rim e ureter. 
B) Ureter.       E) Uretra prostática e colo vesical.  
C) Uretra. 

19) O uso sistêmico de corticoides pode causar efeitos colaterais, EXCETO: 
A) Diabetes mellitus.     D) Hipertensão arterial. 
B) Pele fina e friável.     E) Retenção de potássio. 
C) Fraqueza muscular. 

20) Os fármacos de escolha para o tratamento da hanseníase são, preferencialmente: 
A) Prednisona, etionamida, dapsona.   D) Pirazinamida, talidomida, rifampicina. 
B) Rifampicina, dapsona, clofazimina.   E) Prednisona, pirazinamida, protionamida. 
C) Talidomida, clofazimina, etionamida. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS
21) De acordo com o Código de Ética Médica, o médico deverá: 

A) Abster-se de fazer greve nos serviços hospitalares. 
B) Sempre se negar a fazer greve nos serviços de saúde. 
C) Sempre comunicar aos seus superiores os problemas de sigilo profissional. 
D) Guardar sigilo profissional, mesmo em situações que envolvam depoimento em juízo. 
E) Nunca internar seus pacientes em hospitais com os quais não tem qualquer vínculo profissional. 

22) O setor de vigilância epidemiológica é responsável por: 
A) Coleta e processamento de dados. 
B) Processamento de dados e tratamento dos doentes. 
C) Coleta, processamento, análise de dados e promoção das ações de controle indicadas. 

br
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D) Coleta, processamento, análise de dados, divulgação de informações e criação de indicadores de risco ambiental. 
E) Processamento, análise de dados e notificação de casos suspeitos de doenças contagiosas às autoridades judiciais. 

23) Assinale a doença ocupacional pulmonar que pode acometer trabalhadores do setor de indústria têxtil – fiação 
do algodão: 
A) Silicose.  B) Bissinose.  C) Antracose.  D) Asbestose.  E) Elaioconiose. 

24) No homem, o mais grave e frequente sítio de contato com os perigos ambientais é (são): 
A) Pés.  B) Pele.  C) Mãos.  D) Olhos.  E) Pulmões. 

25) Pacientes com silicose apresentam frequentemente quadro clínico compatível com: 
A) Asma ocupacional.     D) Tromboembolismo pulmonar. 
B) Espessamento pleural.     E) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
C) Derrame pleural benigno. 

26) Os casos de pneumoconioses são diagnosticados através de: 
A) Biópsia pulmonar e espirometria.   D) História ocupacional e radiografia do tórax. 
B) Radiografia de tórax e espirometria.   E) Lavado bronco-alveolar e radiografia de tórax. 
C) Broncoscopia e biópsia transbrônquica. 

27) Assinale a topografia mais comum das fraturas osteoporóticas: 
A) Fêmur distal.      D) Úmero proximal. 
B) Úmero distal.      E) Vértebras lombares. 
C) Fêmur proximal. 

28) A lesão por esforço repetitivo se enquadra como: 
A) Acidente de trabalho. 
B) Resultado de exame admissional inadequado. 
C) Doença ocupacional que se manifesta de maneira insidiosa. 
D) Doença preexistente que se manifesta por exposição a agentes químicos. 
E) N.R.A. 

29) Assinale o agente poluente do ar mais expressivo em ambientes fechados: 
A) Dioxina.       D) Fumo de tabaco. 
B) Radônio.      E) Monóxido de carbono. 
C) Selênio. 

30) Assinale o tipo de tumor maligno de pulmão mais frequente dentre os abaixo relacionados: 
A) Carcinoide.      D) Carcinoma epidermoide. 
B) Mesotelioma.      E) Carcinoma de células claras. 
C) Adenocarcinoma. 

CONHECIMENTOS GERAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS

31) Mais de 800 milhões de moradores de cidades dos países em desenvolvimento vivem em bairros muito pobres 
ou favelas, e esse número não para de multiplicar-se, segundo a ONU. Em alguns continentes e regiões, a 
situação é crítica, pois o aumento de moradias precárias ocorreu ou ocorre de forma acelerada ou caótica. Esse 
processo desencadeia a favelização e outros problemas que ameaçam a segurança social. Isso se dá, entre 
outros fatores, sobretudo: 
A) Devido a falta de espaço no campo, que também sofre com o problema de superlotação e falta de infraestrutura. 
B) Porque as cidades crescem rapidamente sem infraestrutura adequada para absorver o contingente de pessoas que 

chegam sem cessar. 
C) Não existem políticas públicas, em hipótese alguma, que favoreçam a permanência das pessoas em zonas rurais ou 

cidades menores. 
D) Com a taxa de natalidade plenamente controlada e a taxa de mortalidade nula, a densidade demográfica aumenta 

geometricamente.
E) O IDH nas cidades é muito favorável, o que determina um êxodo rural sem precedentes. 

32) “No deserto do Arizona, uma lagoa de cor violácea é a recordação da antiga riqueza e da atual poluição da 
exploração de minério. Com centenas de metros de extensão, ela contém água de chuva que caiu sobre rejeitos de 
uma mina. Por décadas, a mineradora Phelps Dodge extraiu cobre na região; nos anos 1970, porém, as minas 
foram abandonadas. Agora, por força de lei, a empresa é obrigada a recuperar os lençóis freáticos contaminados 
pelo sulfato detectado nas galerias subterrâneas. A Phelps Dodge quer devolver a aparência normal até o fim de 
2010.”                                                                              (Por Chris Carroll – Revista National Geografhic – junho – 2009. P. 32) 

Sobre lençóis freáticos, marque a afirmativa correta: 
A) São depósitos subterrâneos, nos quais a água ocupa os espaços existentes entre os grãos que formam as rochas do 

solo.
B) São as rochas fundidas debaixo da superfície da Terra que, quando espelidas por um vulcão, dão origem à lava.

br
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C) É um material rico em micro-organismos que fica nos primeiros quilômetros da crosta, a camada superficial da 
Terra.

D) São rachaduras maiores que, entre as rochas, permite a passagem da água, formando as chamadas fontes termais. 
E) É a terra formada por uma massa fria de rocha misturada com ferro, e o metal que teria sido derretido pelo calor 

gerado do impacto de objetos de grande massa na superfície do Planeta ainda na sua formação. 
33) A integração da economia global acelerou-se a partir do fim do século XX, por intermédio da própria 

revolução tecnológica, principalmente no setor das telecomunicações. No momento atual, há uma política 
econômica dominante em escala mundial chamada de neoliberalismo, que também ficou conhecida a partir de 
1989, como: 
A) Escola de Frankfurt.     D) Consenso de Washington.
B) Globalização.      E) Estado Mínimo. 
C) Aldeia global. 

34) “Oriundo do italiano – Graffiti – que significa “inscrição feita com carvão” – o grafite remonta aos primeiros 
traços desenhados pelos seres humanos, como as pinturas dos homens das cavernas. Na antiguidade, as inscrições 
feitas a carvão pelos romanos, em paredes e muros, expressavam ordens, profecias ou a divulgação de leis e atos 
públicos.”
Em relação ao grafite no Brasil, é correto afirmar que atualmente é considerado: 
A) Como uma forma de arte urbana, que se manifesta normalmente em lugares públicos. 
B) Sempre como pichação indiscriminada feita em muros, fachadas e monumentos, sendo um total desrespeito à 

cidadania.
C) Uma experiência sensorial, que faz parte apenas das linhas artísticas vistas como terapêuticas ocupacionais, usada 

para tratamentos psiquiátricos. 
D) Ilegal, em qualquer hipótese, por contribuir para a poluição visual, um grave problema dos centros urbanos. 
E) Como uma representação da arte antiga, por ser remanescente da “arte rupestre” que caracterizou o Império 

Romano. 
35) Falta pouco tempo para encerrar o prazo dado pelo governo para as redes se adaptarem ao novo Ensino 

Fundamental. As escolas públicas brasileiras têm até 2010 para garantir que todas as crianças com 6 anos de 
idade sejam matriculadas no 1º ano desse segmento. Para implantar o novo Ensino Fundamental as redes 
municipais e estaduais devem passar por um período de transição em que os dois sistemas coexistem. Durante 
esses anos, as escolas devem operar, seguindo duas matrizes curriculares: a antiga e a nova. Mais do que 
simplesmente aceitar as matrículas das crianças de 6 anos de idade no 1º ano, as secretarias devem se 
reestruturar, reelaborando, em conjunto com os gestores das escolas, a Proposta Pedagógica da rede e o 
Projeto Político-Pedagógico das escolas, considerando a maior duração do processo formativo. Os professores 
precisam ser capacitados para desenvolver um trabalho coerente com a nova realidade, respeitando o 
desenvolvimento da infância.                                                                  (http://revistaescola.abril.com.br/ensino-fundamental)

Nesse novo Ensino Fundamental, a criança deverá cumprir uma carga de estudos de: 
A) 8 anos.   B) 9 anos.   C) 7 anos.   D) 11 anos.   E) 10 anos. 

CONHECIMENTOS LOCAISCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS LLOOCCAAIISS

36) “O município de São José de Ubá é um dos maiores produtores de _____________ do Brasil.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) batata inglesa      D) tomate italiano 
B) tomate salada      E) inhame 
C) alho 

37) Sobre o município de São José de Ubá, analise: 
I. As principais atividades econômicas são: culturas de tomate, pimentão e pepino.

II. Itaperuna é um município limítrofe ao município de São José de Ubá.
III. Santo Antônio do Colosso é uma das principais vilas do município de São José de Ubá.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I  B) I, II   C) III   D) I, II, III  E) II, III 

38) É um município limítrofe ao município de São José de Ubá: 
A) Resende. B) Miracema.  C) Nova Friburgo. D) Araruama.  E) Itaboraí. 

39) Sobre a história do município de São José de Ubá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas:
(     ) No final do século XIX, o município era conhecido como Rancho dos Ubás, pois abrigava os tropeiros, muitos 

vindos de Minas Gerais. 

br
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(     ) O desenvolvimento do município se fez graças ao cultivo de café, cana-de-açúcar, feijão, algodão e milho. 
(     ) Em 1990, o município foi emancipado. 
A sequência está correta em:  
A) V, V, F  B) F, F, V  C) V, F, V  D) F, V, F  E) V, V, V 

40) “A origem do município de São José de Ubá encontra-se ligada à ______________, município ao qual pertencia 
até 1997.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) Cambuci B) Monte Verde C) São Fidélis  D) Itaperuna  E) Retiro 

br





