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Oração de um órfão 
 
Papai Noel, você que não se atrasa 
Na visita anual que faz à Terra 
Vê se faz voltar à minha casa 
O meu papai que foi brigar na guerra 
 
Vê se você, que pode mais que a gente 
E que tem uma força sem igual 
Me pode dar agora esse presente 
Nessa noite milagrosa do Natal 
 
Ele partiu numa noite estranha 
Que da lembrança nunca mais me sai 
Disse que ia brigar na Alemanha 
E desde então, não vejo mais o meu papai 
 
Ele escrevia sempre 
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar 
“Eu voltarei em breve” dizia 
“A guerra está prestes a acabar” 
 
Depois passaram meses e muitos dias 
Notícia alguma de meu papai não veio 
E mamãe, na maior das agonias, 
Esperava a mensagem do correio 
 
Nada vinha, o silêncio era completo 
E a razão até agora eu não sei bem 
Mamãe passou a se vestir de preto 
E nunca mais sorriu para ninguém 
 
Até que enfim, com a última batalha 
Só de lembrar o coração me dói 
O correio nos trouxe uma medalha 
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i" 
 
Eu que tenho o coração feito em brasa 
Nessa noite em que pedir-te venho 
Todos tem o seu papai dentro de casa 
Só eu, Papai Noel, é que não tenho 
 
Por que Papai Noel 
Essas coisas que na alma me corrói 
Se os heróis não voltam para casa 
Será que vale a pena ser herói? 
 
Papai Noel meu santo e bom paizinho 
Meu coração te pede sem revolta 
Eu sei que você vai dar um jeitinho 
E mandar o meu papai de volta. 
http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html 

 
1) Pode-se concluir do texto que: 
 
A) O sinal indicativo de crase em “Na visita anual que 
faz à Terra”. Ocorre de forma obrigatória como em 
“Os marinheiros voltaram à terra”; 

B) A elipse do pronome possesivo em “Vê se faz vol-
tar à minha casa” resulta na supressão do acento gra-
ve; 
C) As expressões “a gente” e “me pode” presentes na 
segunda estrofe denotam uma linguagem típica for-
mal; 
D) Ao afirmar “Nessa noite milagrosa do Natal” o pro-
nome demonstrativo indica que é a noite em que o 
menino está; 
E) Estranha é classificada sintaticamente como predi-
cativo do sujeito em:  Ele partiu numa noite estranha.” 
 
2) A alternativa CORRETA encontra-se em: 
 
A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe deno-
tam a conclusão do tempo passado; 
B) Em “Eu voltarei em breve”, percebe-se a correla-
ção verbal do futuro com o passado; 
C) A inclusão do acento indicativo da crase em “Está 
prestes a acabar” denota uma conjuntura gramatical 
normativa; 
D) A substituição das vírgulas em “E mamãe, na mai-
or das agonias,” por travessões deixa o enunciado de 
acordo com vigência gramatical; 
E) A substituição do porquê em “Por que Papai Noel” 
por “por qual razão” caracteriza um desvio em relação 
à norma culta da língua. 
 
3) Não se verifica no texto: 
 
A) Organização em versos; 
B) Presença de estrofes; 
C) Vocabulário esotérico; 
D) Sonoridade e rimas; 
E) Sentimentalismo. 
 
4) A cerca das charges abaixo se conclui que: 
 

CHARGE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
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I. Em “ senhoras e senhores” há uma classificação de 
um vocativo. O que ocorre em  “Papai Noel”. 
II. A substituição do verbo presente na segunda char-
ge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes 
gramaticais. 
III. A única locução verbal presente nas duas charges, 
é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infini-
tivo. 
IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Am-
bas, dia primeiro. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II e IV; 
D) II e III; 
E) I e III. 
 
5) Sabe-se que é característica da charge: 
 
A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando 
uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade 
beleza artística; 
B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimen-
tos sociais e políticos; 
C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa 
com uma linguagem simples direta e acessível; 
D) São imagens que transmitem o exagero das      
características físicas a fim de denotar a comicidade; 
E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra 
através da injunção os aspectos sociais e culturais. 
 

 
O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE 

 
Estamos na época dos trotes em calouros de universi-
dade, um ritual coletivo tão brasileirinho quanto o Car-
naval e a carnavalização da Justiça nas CPIs. 
O trote é medieval como a universidade e quase   
deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um 
meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, 
que o jovem estudante pertence mesmo a uma socie-
dade autoritária, violenta e de privilégio. 
Submissão e humilhação são a essência do rito, mas 
expressivas mesmo são suas formas: o calouro é 
muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasi-
leiro. A humilhação também faz parte da iniciação 
universitária americana, embora nesse caso o rito 
marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivis-
mo e vivência de segredos de uma elite que se res-
sente da falta de aristocracia e de mistérios em sua 
sociedade ideologicamente igualitária e laica. 
De início, como em muito ritual, o jovem é descaracte-
rizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de la-
ma, até de porcarias excrementícias; raspam sua ca-
beça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente 
sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a 
marca do privilegiado universitário (são poucos e têm 
cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da 
marca suja e da violência. 

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colo-
cado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzi-
do pelas ruas, como se fazia com escravos, como a 
polícia faz com favelados. É jogado em fontes imun-
das, como garotos de rua. Deve esmolar para seu 
veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se 
do professor autoritário ao encenar sua raiva e des-
carregá-la no calouro, com o que a estupidez se re-
produz. 
Como universidade até outro dia era privilégio oligár-
quico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos   
arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitá-
rio  do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de inicia-
ção pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem 
legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam 
ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é 
punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, 
não: é tudo de propósito. 
 

 (Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo , 13/02/2006.) 

 
6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo,  está 
no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O 
mesmo acontece na alternativa: 
 
“Submissão e humilhação são a essência do rito” 
 
A) Os sapos saem da penumbra; 
B) Conversam pai e filho; 
C) Tu, ele  e teu pai são inteligentes; 
D) Carlinhos e Carla são lindos; 
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados. 
 
7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, 
pode ser substituída por outra locução que é: 
 
“De início, como em muito ritual, o jovem é descarac-
terizado e marcado fisicamente.” 
 
A) A princípio; 
B) Em tese; 
C) Em princípio; 
D) Inicialmente; 
E) De princípio. 
 
8) O emprego da vírgula em “No Brasil, é um meio” 
justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa: 
 
A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida 
adulta, que o jovem estudante pertence; 
B) Submissão e humilhação são a essência do rito, 
mas expressivas mesmo são suas formas; 
C) A humilhação também faz parte da iniciação uni-
versitária americana, embora nesse caso o rito mar-
que a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo; 
D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado 
e marcado fisicamente; 
E) Estamos na época dos trotes em calouros de uni-
versidade, um ritual coletivo. 
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9) A respeito do texto se conclui que: 
 
A) O sujeito do primeiro período é indeterminado; 
B) A colocação de um acento indicativo de crase em 
“obrigado a assumir” deixa a frase em congruência 
com as diretrizes gramaticais; 
C) A substituição da conjunção concessiva em 
“embora nesse caso o rito marque a entrada na ir-
mandade” por “desde que” deixa o enunciado com 
mesmo valor semântico; 
D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma 
elipse da preposição em, o que acarreta em uso colo-
quial da língua; 
E)  Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisica-
mente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias ex-
crementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se 
as causas de ações expressas nos parágrafos anteri-
ores. 
 
10) A respeito da charge abaixo se conclui que: 

I. A atitude do pai é coerente com suas palavras. 
II. A supressão da preposição depois de “ violência” 
obriga a colocação do acento indicativo de crase. 
III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da 
comicidade, sátira e veracidade. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II; 
E) III. 
 
 

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida 
como: 
 
A) Gripe do frango; 
B) Gripe da vaca; 
C) Gripe aviária; 
D) Gripe suína; 
E) Gripe do boi. 
 
12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha: 
 
I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande 
do Norte. 
II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 
1737 a 1942. 
III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios. 
IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e IV; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 
13) Relacione: 
 
1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e 
o mar. 
2. Região alongada e rebaixada do relevo. 
3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e 
sem irregularidades. 
4. É uma grande área geográfica com pouca ou rara-
mente com nenhum tipo de variação de altitude. 
 
(    ) Depressão. 
(    ) Estuário. 
(    ) Vale. 
(    ) Planície. 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1 – 2 – 4 – 3; 
B) 2 – 4 – 3 – 1; 
C) 4 – 3 – 1 – 2; 
D) 1 – 3 – 4 – 2; 
E) 3 – 1 – 2 – 4. 
 
14) Foram ministros que deixaram o cargo no gover-
no de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias 
de irregularidades, EXCETO: 
 
A) Nelson Jobim; 
B) Pedro Novais; 
C) Guido Mantega; 
D) Wagner Rossi; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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E) Orlando Silva. 
 
15) Assinale a opção em que todos os países tiveram 
a queda de seus ditadores em 2011: 
 
A) Grécia, Tunísia e Síria; 
B) Iraque, Egito e Líbia; 
C) Palestina, Egito e Síria; 
D) Egito, Tunísia e Líbia; 
E) Irã, Tunísia e Egito. 
 
16) No ano de 1800, a capital brasileira era represen-
tada por: 
 
A) São Paulo; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Brasília; 
D) Salvador; 
E) Porto Seguro. 
 
17) Relacione os elementos às suas RESPECTIVAS  
cidades paraibanas: 
 
1. Cidade em que se comemora o Bode Rei. 
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia. 
3. Se destaca na produção e comércio de flores natu-
rais. 
4. Possui uma praça chamada “Praça do Cristo Re-
dentor”. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Ca-
baceiras; 
B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. 
Lucena; 
C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Ca-
baceiras. 
 
18) Constitui uma das obras do pesquisador e poeta 
florestense, Antônio Kydelmir Dantas de Oliveira: 
 
A) Remendos (2000); 
B) A educação em Nova Floresta (2002); 
C) O deus dinheiro (1982); 
D) Retalhos (2001); 
E) Parabéns Brasil (1989). 
 
19) No aspecto hidrográfico, o município de Nova Flo-
resta está inserido nos domínios da bacia hidrográfica 
do Rio Jacu, e seus principais tributários são: 
 
A) O rio Nova Floresta e o rio Montevidéo; 
B) O riacho Monte Alegre e o rio Montevidéo; 
C) O rio Campo Comprido e o riacho Monte Alegre; 
D) O rio Caicó e o rio Monte Alegre; 
E) A lagoa Montevéo e o rio Nova Floresta. 

20) Foram prefeitos do município de Nova Floresta, 
EXCETO: 
 
A) Menézio Dantas; 
B) Benedito Marinho; 
C) Felinto Florentino; 
D) Cassiano Soares; 
E) Edilson Batista. 

21) A leptospirose, também chamada de doença de 
Weil, é uma doença bacteriana que afeta seres huma-
nos e animais. São alguns dos sinais e sintomas des-
ta patologia: 
 
I. Cefaléia. 
II. Febre alta. 
III. Icterícia. 
IV. Dor muscular. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22) Denomina-se sífilis congênita aquela que a infec-
ção se processou por via transplacentária. Se a mãe 
não for sifilítica feto também não o será. Sobre esta 
infecção, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O causador da sífilis é um pequeno microorganismo 
espiralado, o Treponema pallidum, que cruza rapida-
mente a membrana placentária já com nove a dez 
semanas de gestação. 
II. As infecções maternas primárias(adquiridas duran-
te a gravidez), quase sempre causam infecções fetais 
e anomalias congênitas graves, entretanto, o trata-
mento adequado da mãe pode matar o organismo 
impedindo que este atravesse a membrana placentá-
ria e infecte o feto. 
III. A forma mais comum de contaminação é através 
da passagem do microorganismo para placenta, mas 
excepcionalmente, o contágio pode dar-se pelo conta-
to direto das lesões infectadas durante o parto vagi-
nal. 
IV. Após o quinto mês, a doença transmite-se mais 
facilmente ao feto, podendo culminar em óbito intra 
uterino, abortamento, parto prematuro, crescimento 
retardado, decesso neonatal, sífilis congênita. A pos-
sibilidade de transmissão é maior na primeira gesta-
ção, diminuindo nas sucessivas.     
   
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23) Hepatite A é uma inflamação do fígado (hepatite) 
causada por um vírus chamado Vírus da Hepatite A 
(HAV). Em relação a esta inflamação, leia as afirmati-
vas abaixo: 
 
I. Ocorre pela via chamada fecal-oral, na maioria das 
vezes com fezes de pacientes contaminando a água 
de consumo e os alimentos.  
II. Os sintomas iniciais são variáveis, podendo ocorrer 
mal estar generalizado, dores no corpo, dor na parte 
direita superior do abdome, dor de cabeça, cansaço 
fácil, falta de apetite e febre. Após, surgem, tipica-
mente, a coloração amarelada da mucosa e da pele, 
a icterícia. 
III. Juntando as queixas e os achados do exame clíni-
co, o médico suspeita do diagnóstico que é confirma-
do por exames de sangue onde se detectam altera-
ções hepáticas e anticorpos da fase aguda da doença 
pelo vírus da Hepatite A. 
IV. Não há medicação específica. Quando necessário, 
usam-se remédios contra enjôo, dor e febre. Repouso 
estrito não é necessário, cabendo ao paciente respei-
tar os limites conforme sua tolerância. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24) A AIDS é a forma mais grave da infecção pelo 
vírus da deficiência imunológica humana (HIV), gera-
do pelo enfraquecimento do sistema de defesa do 
organismo. Sobre esta DST, leia as afirmativas abai-
xo e marque a(s) alternativa(s) CORRETA(s): 
 
I. O vírus está presente em líquidos secretados pelo 
organismo de pessoas contaminadas: sangue, esper-
ma, e secreções vaginais. Só nestes três casos ocor-
re a transmissão.  
II. O vírus tem que encontrar uma porta de entrada 
para penetrar no organismo. As portas de entrada 
podem ser lesões das mucosas (genital, anal, bucal) 
ou lesões de pele.  
III. A saliva, lágrimas, suor, urina; são contaminantes 
já que tem o vírus em pouca quantidade.  
IV. Os contatos boca-sexo podem ser contaminantes, 
se existir contatos entre secreções sexuais e úlceras 
bucais.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 

D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25) Meningite (MGT) é uma infecção das membranas 
(meninges) que recobrem o cérebro por elementos 
patológicos como: vírus, bactérias, fungos ou protozo-
ários. Em relação a esta infecção, leia as afirmativas 
abaixo e assinale a(s) CORRETA(s): 
 
I. A aquisição da infecção está relacionada ao tipo de 
germe associado. Geralmente, pode estar associado 
a um quadro infeccioso respiratório, podendo ser viral 
ou bacteriano. 
II. O quadro clínico da MGT é caracterizado por: cefa-
léia intensa, náuseas, vômitos e certo grau de confu-
são mental. Também há sinais gerais de um quadro 
infeccioso, incluindo febre alta, mal-estar e até agita-
ção psicomotora. 
III. O diagnóstico é feito pela anamnese e exame físi-
co completo do paciente. A confirmação diagnóstica 
das meningites é feita pelo exame do líquor, o qual é 
coletado através de uma punção lombar (retirada de 
líquido da espinha). 
IV. A prevenção é possível nos casos diagnosticados 
e com certeza da doença. O uso de máscaras e a 
profilaxia com antibiótico podem prevenir a meningite 
das pessoas que estiverem em contato próximo a um 
paciente que esteja com a infecção.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26) A infecção pelo rotavírus varia desde um quadro 
leve, com diarréia aquosa e duração limitada à qua-
dros graves com desidratação, febre e vômitos, po-
dendo evoluir a óbito. Leia as afirmativas abaixo e 
assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(s): 
 
I. É um RNA vírus da família dos Reoviridae, do gêne-
ro Rotavírus. São classificados sorologicamente em 
grupos, subgrupos e sorotipos. 
II. O período de maior excreção viral é o que se dá 
entre o 3º e 4º dia a partir dos primeiros sintomas, no 
entanto, podem ser detectados nas fezes de pacien-
tes mesmo após a completa resolução da diarréia. 
III. O período de incubação da Rotavírus varia de 1 à 
20 dias. 
IV. De todas as complicações as que não assumem 
caráter circunstancial são a diarréia prolongada em 
imunodeprimidos e a enterocolite necrotisante em 
neonatos. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
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C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27) Trata-se de uma infecção encapsulada (confinada 
a uma área restrita) que acomete o tecido cerebral, 
podendo ser de formato único ou ser constituído por 
múltiplos focos, promovendo um efeito de massa que 
desloca as demais estruturas cerebrais, causando 
diversos sintomas. Sobre esta infecção, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. O abscesso cerebral pode desenvolver-se como 
complicação de uma infecção, complicação de neuro-
cirurgia ou por trauma no encéfalo.  
II. Os sintomas variam dependendo do tamanho e 
localização do abscesso e são decorrentes do au-
mento da pressão intracraniana, sendo o sintoma 
mais comum a dor de cabeça que não cede a analgé-
sicos.  
III. O tratamento do abscesso cerebral envolve a com-
binação de drenagem neurocirúrgica e tratamento 
medicamentoso. O tratamento exclusivamente medi-
camentoso fica restrito aos casos: de drenagem cirúr-
gica inacessível; de condições clínicas incompatíveis 
ou de pacientes com lesões pequenas não encapsu-
ladas.  
IV. Sem tratamento, o abscesso cerebral pode ser 
fatal. O tratamento do abscesso cerebral tem sucesso 
na maioria dos pacientes, sendo a mortalidade inferior 
a 15%. A permanência de sequelas decorrentes do 
abscesso, como afasia (perda da capacidade e das 
habilidades de linguagem falada e escrita) e convul-
sões, ocorre em torno de 20% dos pacientes.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28) A gardnerella é uma bactéria que faz parte da 
flora vaginal normal de 20 a 80% das mulheres sexu-
almente ativas. Como complicações desta bactéria, 
destacam-se, EXCETO: 
 
I. Salpingite. 
II. Infertilidade. 
III. Endometrite. 
IV. Odor fétido. 
 
Está(ão) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I está incorreta;  
B) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
C) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
D) Apenas a afirmativa IV está incorreta; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

29) Câncer de pênis é um tumor maligno relativamen-
te raro que acontece quase sempre em pacientes 
com fimose. Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. A suspeita diagnóstica surge em pacientes com his-
tória de úlceras penianas com cheiro forte de esmeg-
ma, resistente a vários tratamentos tópicos. 
II. O paciente deve ser estadiado para se conhecer a 
extensão da doença. O tratamento é cirúrgico, deven-
do se extirpar a lesão com margem de segurança de 
2 cm. Os gânglios regionais também devem ser extir-
pados. 
III. Esse tumor pode ser evitado com hábitos adequa-
dos de higiene. As crianças portadoras de fimose de-
vem ser operadas para se ter condições de limpeza 
da glande. 
IV. O carcinoma não ocorre em judeus que se subme-
tem a circuncisão nas primeiras semanas de vida. 
Essa constatação vem reforçar a hipótese de que o 
acúmulo de esmegma exerceria uma ação irritativa no 
local, o que favoreceria o desenvolvimento do tumor. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30) A Doença, ou Linfoma de Hodgkin, é uma forma 
de câncer que se origina nos linfonodos (gânglios) do 
sistema linfático, um conjunto composto por órgãos, 
tecidos que produzem células responsáveis pela imu-
nidade e vasos que conduzem estas células através 
do corpo. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Esta doença pode ocorrer em qualquer faixa etária; 
no entanto, é mais comum na idade adulta jovem, dos 
15 aos 40 anos, atingindo maior frequência entre 25 a 
30 anos. 
II. Os órgãos e tecidos que compõem o sistema linfáti-
co incluem linfonodos, timo, baço, amígdalas, medula 
óssea e tecidos linfáticos no intestino.  
III. Pessoas com sistema imune comprometido, como 
consequência de doenças genéticas hereditárias, in-
fecção pelo HIV, uso de drogas imunossupressoras, 
não têm risco maior de desenvolver Doença de Hodg-
kin. 
IV. A Doença de Hodgkin pode surgir em qualquer 
parte do corpo, e os sintomas da doença dependem 
da sua localização. 
 
Está(ão) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão incorretas; 
C) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão incorretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 



 

CONCURSO PÚBLICO NOVA FLORESTA 
ENFERMEIRO PSF   - 7 - 

 

31) Demências são todas as doenças que provocam 
alteração da memória de curta ou longa duração as-
sociada a alteração da função cortical a qual chama-
mos raciocínio. Leia as afirmativas abaixo: 
 
I. Quando o indivíduo não reconhece alguém ou al-
gum lugar ou há quanto tempo ocorreu determinado 
fato, isso significa que ele está com alteração de me-
mória e, portanto, com um dos indicadores para qua-
dro demencial. 
II. Muitas doenças chamadas de "degenerativas" são 
responsáveis por quadros demenciais, entre elas: 
Doença de Alzheimer, diabete melito, dislipidemias, 
isquemias cerebrais.  
III. Inicialmente a pessoa queixa-se de falta de memó-
ria recente, depois aparecem as alterações da memó-
ria tardia, memória de tempo e memória espacial. Por 
fim há uma alteração de comportamento, com atitu-
des bizarras e imprevisíveis. 
IV. Avaliação deve ser feita com tomografia computa-
dorizada do encéfalo (TC) ou ressonância magnética 
do encéfalo (RM). A punção lombar é importante, pois 
nos permite diagnóstico de doenças infecciosas que 
levam a quadro demencial. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32) São algumas complicações da colostomia: 
 
I. Prolapso. 
II. Estenose. 
III. Distensão abdominal. 
IV. Hérnia. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
33) A febre reumática é considerada uma complica-
ção tardia de uma infecção por uma bactéria chama-
da de estreptococo. Esse tipo de infecção é muito 
comum, mas a doença apenas se dá em indivíduos 
predispostos para tal complicação. Leia as afirmativas 
a seguir: 
 
I. A princípio, é considerada uma doença auto-imune, 
ou seja, decorre de um distúrbio do sistema de defesa 
do organismo, que passa a atacar tecidos do próprio 
paciente, gerando a doença. 
II. O quadro clínico clássico consiste em uma criança 
que teve um quadro de amigdalite ( dor de garganta, 

febre) e que cerca de 15 dias após a infecção, inicia 
com dores articulares acompanhadas de sinais de 
inflamação (inchaço, calor, vermelhidão local e inca-
pacidade de utilizar a articulação pela dor). 
III. Ainda não se conhece a explicação para o fato de 
que apenas alguns pacientes desenvolvem o quadro, 
se esse distúrbio imunológico é determinado por fato-
res genéticos ou de outra natureza. 
IV. Para os pacientes que já desenvolveram a febre 
reumática, o tratamento é específico para a região 
envolvida: uso de repouso e antiinflamatórios nas ar-
trites, medicamentos específicos para o coração, cor-
ticóides e repouso absoluto na cardite (inflamação do 
coração), drogas específicas para o Sistema Nervoso 
Central e corticóides para a coréia.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
34) Sobre a vacina tríplice viral, é CORRETO afirmar 
que: 
 
I. Deve ser administrada com 3 meses de idade. 
II. Deve ser administrada com 5 meses de idade. 
III. Deve ser administrada com 6 meses de idade. 
IV. Deve ser administrada com 12 meses de idade. 
V. Deve ser administrada com 15 meses de idade. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa III está correta; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas; 
D) Apenas a afirmativa IV está correta; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
35) Os linfomas são um grupo de doenças que se 
originam nas células do sistema linfático. Este siste-
ma é constituído de órgãos e tecidos que produzem, 
armazenam e distribuem os glóbulos brancos do san-
gue que combatem a infecção e outras doenças. So-
bre esta patologia, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. O Linfoma é o câncer que surge quando uma célula 
do sistema linfático normal se transforma em uma 
célula maligna, crescendo descontroladamente e dis-
seminando-se pelo organismo.  
II. Os Linfomas de Hodgkin (também chamados de 
Doença de Hodgkin) originam-se de um tipo específi-
co de célula linfóide, a célula de Reed-Sternberge. 
III. Linfomas Não-Hodgkin são mais comuns que os 
Linfomas de Hodgkin. Podem ocorrer em qualquer 
idade e dependendo das células que se tornaram ma-
lignas são classificados em sub-tipos histológicos que 
apresentam características específicas. 
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IV. A biópsia (remoção de pequeno fragmento de teci-
do) é o exame que define o diagnóstico. Pode ser 
necessário realizar uma biópsia de um gânglio 
(quando o médico, através de uma incisão na pele, 
remove um gânglio inteiro ou uma pequena parte) ou 
biópsia da medula óssea (quando se retira um peque-
no fragmento da medula óssea através de agulha). 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
36) Sobre a NOAS (Norma Operacional de Assistên-
cia á Saúde), leia as afirmativas abaixo e marque a(s) 
alternativa(s) INCORRETA(s): 
 
I. A NOAS foi criada em 27 de fevereiro de 2001/-
2002. 
II. Resulta do contínuo movimento de pactuação entre 
os três níveis de gestão, visando o aprimoramento do 
Sistema Único de Saúde. 
III. A NOAS procura oferecer as alternativas necessá-
rias à superação das dificuldades e impasses oriun-
dos da dinâmica completa concreta de sua implemen-
tação. 
IV. Tem como função promover e consolidar o pleno 
exercício, por parte do poder público municipal e do 
Distrito Federal, da função de gestor da atenção à 
saúde dos seus munícipes. 
 
Está(ão) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão incorretas; 
B) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
C) Apenas a afirmativa IV está incorreta; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão incorretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
37) O infarto do miocárdio se dá quando o suprimento 
de sangue a uma parte do músculo cardíaco é reduzi-
do ou cortado totalmente. Isso acontece quando uma 
artéria coronária está contraída ou obstruída, parcial 
ou totalmente. Analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Com a supressão total ou parcial da oferta de san-
gue ao músculo cardíaco, ele sofre uma injúria irre-
versível e, parando de funcionar, o que pode levar à 
morte súbita, morte tardia ou insuficiência cardíaca 
com consequências desde severas limitações da ati-
vidade física até a completa recuperação. 
II. O infarto do miocárdio pode também acontecer em 
pessoas que têm as artérias coronárias normais. Isso 
acontece quando as coronárias apresentam um es-
pasmo, contraindo-se violentamente e também produ-
zindo um déficit parcial ou total de oferecimento de 
sangue ao músculo cardíaco irrigado pelo vaso con-
traído. 

III. O diagnóstico é feito pela análise dos sintomas, 
histórico de doenças pessoais e de familiares, e pelos 
resultados de exames solicitados, como: ECG, dosa-
gem de enzimas cardíacas e angiografia coronariana. 
IV. O tratamento precoce pode prevenir e limitar os 
danos causados ao músculo cardíaco. O importante é 
agir rápido diante dos primeiros sintomas de infarto 
agudo do miocárdio, procurando um atendimento mé-
dico prontamente. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;  
B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
38) Escherichia coli é um dos microrganismo tido co-
mo habitante natural da flora microbiana do trato in-
testinal de humanos e da maioria dos animais de san-
gue quente, sendo portanto, normalmente encontrado 
nas fezes destes animais.  
 
I. Diarréia. 
II. Dor abdominal. 
III. Debilidade motora. 
IV. Constipação intestinal. 
 
Está(ão) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas III e IV estão incorretas; 
B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão icorretas; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão incorretas; 
D) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
39) O melanoma é o tipo de câncer de pele mais letal 
que existe. Tem sua origem nos melanócitos que são 
células produtoras de melanina (substância que de-
termina a cor da pele). Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Geralmente o melanoma não ocasiona sintomas. 
Ele pode acometer uma pele normal ou desenvolver-
se a partir de uma lesão, geralmente pigmentada. 
Estas lesões podem ter colorações escuras e diver-
sas, bordos irregulares, coceira, entre outros acha-
dos.  
II. O melanoma é uma lesão inicialmente superficial, 
mas desenvolvem-se geralmente progredindo em 
profundidade, sendo este parâmetro um dos critérios 
de gravidade desta patologia, pois aumenta o risco de 
metástase para outros órgãos. 
III. O diagnóstico é realizado através de exame clíni-
co. Após sua retirada, o mesmo é enviado para diag-
nóstico anátomo-patológico para confirmação diag-
nóstica e avaliação de margens cirúrgicas, buscando 
a ressecção completa da lesão. 
IV. O tratamento preconizado é a excisão cirúrgica 
tanto da lesão primária, na maior parte das vezes, 
quanto das metástases em casos a critério médico. A 
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radioterapia e a quimioterapia, dependendo da evolu-
ção da doença também podem ser utilizados.  
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
40) Hipertireoidismo é o resultado do mau funciona-
mento da glândula tireóide, responsável pela produ-
ção dos hormônios que dão energia ao corpo. Acon-
tece porque há uma fabricação excessiva de combus-
tível e o organismo trabalha sem parar. Sobre esta 
alteração, leia as afirmativas abaixo: 
 
I. Alguns fatores podem desencadear o problema. 
Entre eles: excesso de iodo na alimentação; surgi-
mento de nódulos na glândula que acumulam iodo e 
levam à produção exagerada de hormônios; 
II. A incidência do hipertireoidismo é cinco vezes mai-
or no homem do que na mulher; 
III. Os principais sinais estão relacionados com o au-
mento do metabolismo do corpo: exoftalmia, aumento 
de peso, nervosismo, queda de cabelo, aumento das 
mamas nos homens, diminuição do fluxo menstrual, 
entre outros; 
IV. A meta básica é retornar os níveis de hormônio ao 
normal. Quem sofre do problema porque ingere muito 
iodo pode recuperar-se com uma dosagem leve da 
medicação ou até mesmo uma alteração na dieta. 
 
Está(ão) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas a afirmativa II está incorreta;  
B) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
C) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas; 
D) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




