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Vendem-se espécies 

 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 
 

por Cristine Gerk 
 
A comunidade científica descobriu uma nova maneira 
de financiar seus projetos: explorar a vaidade huma-
na, vendendo os nomes científicos de animais e plan-
tas para pessoas que queiram aparecer. Você paga e 
ganha o direito de batizar criaturas recém-
descobertas, que passarão a ser conhecidas pelo seu 
nome. Esse mercado é liderado pelo Instituto Scripps 
(supportscripps.ucsd.edu), da Universidade de San 
Diego, que se especializou no negócio - e trabalha 
com vermes e moluscos. Prefere criaturas mais gra-
ciosas? Procure a Biopat (www.biopat.de), que está 
vendendo os nomes de 100 novas espécies, como 
sapos e orquídeas. 
 
http://super.abril.com.br/mundo-animal/vendem-se-especies-
614402.shtml 
 
1) Acerca do verbo presente no título do texto sabe-se 
que: 
 
A) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
não existe sujeito com o qual ele concorde; 
B) Está no plural porque a gramática normativa o exi-
ge, não podendo ficar no singular; 
C) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
o sujeito o exige; 
D) Pode ficar no singular como no plural que não há 
erro, haja vista que, empregado com a partícula “se”, 
admite-se esta construção; 
E) Só poderia ficar no plural se fosse empregado com 
uma preposição mais a partícula “se” como: Precisam
-se de professores. 
 
2) Os dois pontos usados no fragmento abaixo, foi 
empregado pelo mesmo motivo na alternativa: 
 
“Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de:” 
 
A) Assim, olhei para ele e falei: Não te amo mais; 
B) Tem-se que acertar esta questão: Vale muitos pon-
tos; 
C) Tem-se que acertar muitas questões: Para ser a-
provado; 
D) Comprou vários vestidos novos: Era louca por ves-
tidos; 
E) Ser ou não ser. Eis a questão. 
 

FRAGMENTO PARA A QUESTÃO 3  
 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 

por Cristine Gerk 
 
3) As palavras em destaques no fragmento são acen-
tuadas, RESPECTIVAMENTE por: 
 
A) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde ambas terminam em ditongos decrescentes e a 
segunda por ser uma paroxítona terminada em “l”; 
B) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo decrescente, a 
terceira termina em ditongo crescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”; 
C) Todas são paroxítonas, sendo duas terminadas em 
ditongo crescente e uma terminada em “L”; 
D) Todas são proparoxítonas, onde a primeira e ter-
ceira são terminadas em ditongos e a segunda termi-
nada em “L”; 
E) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo crescente, a ter-
ceira termina em ditongo decrescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”. 
 
4) A respeito da charge abaixo é CORRETO afirmar 
que: 

http://www.ivancabral.com/ 
 
I. A substituição da preposição “pra”, pela preposição 
“para”, deixa a frase de acordo com a vigência grama-
tical. 
II. A palavra “só” possui valor semântico de um advér-
bio, permanecendo assim, invariável. 
III. A substituição do pronome possessivo “teu” pode 
ser substituído por “seu” que a frase permanece de 
acordo com as diretrizes gramaticais.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 

PORTUGUÊS 
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C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 

Dois amigos e um chato 
 
Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da 
esquina, antes de partirem para as suas respectivas 
repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro 
tinha um nome desses de dar cãibra em língua de 
crioulo: era o Flaudemíglio. 
Acabado o café o Zé perguntou: - Vais pra cidade? 
- Vou - respondeu Flaudemíglio, acrescentando: - 
Mas vou pegar o 434, que vai pela Lapa. Eu tenho 
que entregar uma urinazinha de minha mulher no la-
boratório da Associação, que é ali na Mem de Sá. 
Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que 
ia direto pro centro e, por isso, era a fila mais piruada. 
Tinha gente às pampas. 
- Vens comigo? - quis saber Flaudemíglio. 
- Não - disse o Zé: - Eu estou atrasado e vou pegar 
um direto ao centro. 
- Então tá - concordou Flaudemíglio, olhando para a 
outra esquina e, vendo que já vinha o que passava 
pela Lapa: - Chi! Lá vem o meu... - e correu para o 
ponto de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 
Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho 
e mais o vidrinho da urinazinha (como ele carinhosa-
mente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório...), foi aí que o 
Flaudemíglio se atrapalhou e deixou cair algo no 
chão. 
O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, 
já ia botando o carro em movimento, não dando tem-
po ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaude-
míglio só teve tempo de berrar para o amigo: - Zé, 
caiu minha carteira de identidade. Apanha e me entre-
ga logo mais. 
O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a 
carteira do outro. Já estava chegando perto quando 
um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, 
com sorriso de Juraci Magalhães, apanhou a carteira 
de Flaudemíglio. 
- Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo 
meu - disse o Zé estendendo a mão. 
Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Exa-
minou a carteira e depois perguntou: - Como é o no-
me do seu amigo? 
- Flaudemíglio - respondeu o Zé. 
- Flaudemíglio de quê? - insistiu o chato. 
Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, 
dizendo: - Ora, seu cretino, quem acerta Flaudemíglio 
não precisa acertar mais nada! 
 

Stanislaw Ponte Preta 
 
 
5) A respeito do uso das vírgulas no fragmento abai-
xo, pode-se concluir que: 
 
“O motorista, com aquela delicadeza peculiar à clas-
se, já ia botando o carro em movimento.” 

A) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
B) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram um termo com valor explicativo; 
C) Estão empregadas de forma facultativa, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
D) Se forem substituída por parênteses, a frase fica 
incongruente com a norma culta; 
E) Se forem substituída por travessões, a frase entra 
em divergência com a norma culta. 
 
6) A respeito do verbo destacado no fragmento abai-
xo, conclui-se que: 
 
“não dando tempo ao passageiro para apanhar o que 
caíra” 
 
A) Está conjugado no presente do indicativo; 
B) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo; 
C) Está conjugado no futuro do presente; 
D) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito; 
E) Está conjugado no presente do subjuntivo. 
 
7) Observando as alternativas abaixo, conclui-se que 
está CORRETA:   
 
A) Ao substituir a preposição do fragmento “O 434 
seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a cartei-
ra” pelo termo “afim de”, a frase permanece com o 
mesmo valor semântico; 
B) Ao colocar o acento indicativo de crase, antes da 
palavra “sua” em “antes de partirem para as suas res-
pectivas repartições” acarreta uma discordância à 
norma culta; 
C) A palavra em destaque ao lado classifica-se como 
um pronome indefinido. “O outro tinha um nome des-
ses de dar cãibra em língua de crioulo.”; 
D) A supressão do artigo em “era o Flaudemíglio.” 
Concatena uma incongruência às regras gramaticais; 
E) A classificação do sujeito do verbo em “ - Vais pra 
cidade?” classifica-se como elíptico. 
 
8) Sabe-se que está CORRETA a alternativa: 
 
A) O verbo “querer” está grafado de forma incorreta 
“quis saber Flaudemíglio.” Sendo aceito porque as 
crônicas possuem a licença poética; 
B) A introdução de uma vírgula antes da conjunção 
aditiva em “Eu estou atrasado e vou pegar um direto 
ao centro.” Deixa a frase de acordo com as regras 
gramaticais; 
C) A substituição da conjunção adversativa em “Mas o 
que tinha sorriso de Juraci não entregou” pela conjun-
ção “todavia”, altera o sentido do enunciado; 
D) Ao substituir a palavra peculiar em “aquela delica-
deza peculiar à classe” por “de não origem” deixa a 
frase com mesmo valor semântico; 
E) Sabe-se que há uma estrutura oracional aditiva em 
“Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro.” 
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9) O vocábulo em destaque no fragmento: “Foi aí que, 
segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o 
vidrinho da urinazinha” 
 
Pluraliza-se: 
 
A) Os dois termos, pois os dois são substantivos; 
B) Apenas o primeiro termo, por ser um verbo ligado a 
um substantivo;  
C) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um adjetivo; 
D) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um substantivo; 
E) Os dois termos, por ser um verbo ligado a substan-
tivo. 
 
10) A respeito da frase presente na imagem abaixo é 
CORRETO afirmar que:  

A) Cada período possui apenas um verbo; 
B) Cada período possui três verbos; 
C) A classe gramatical da palavra, conhecer, é a mes-
ma nos dois períodos; 
D) A classe gramatical da palavra, viajar, é a mesma 
nos dois períodos; 
E) As palavras “viajar  e conhecer”  assumem  formas 
nominais de gerúndio.  

11) Surgida no final da década de 1950, no Rio de 
Janeiro, a Bossa Nova constituía um subgênero musi-
cal derivado do samba, e que teve forte influência do 
Jazz norte-americano. A Bossa Nova acabou se 
transformando em um dos mais influentes movimen-
tos da história da Música Popular Brasileira. A seguir, 

assinale a alternativa que traz a cantora que foi consi-
derada “a musa” da Bossa Nova: 
 
A) Dori Caymmi; 
B) Claudette Soares; 
C) Elizeth Cardoso; 
D) Nara Leão; 
E) Sylvia Telles. 
 
12) Foi criado com o intuito de garantir a livre circula-
ção de pessoas dos países membros sem a necessi-
dade de apresentação de visto; possibilitar a integra-
ção econômica e cultural entre os países membros; 
representar os interesses dos países membros em 
acordos com outros blocos econômicos. O bloco foi 
fundado em 1969, e atualmente possui Bolívia, Co-
lômbia, Equador e Peru como representantes. Esta-
mos falando do(a): 
  
A) Comunidade Andina de Nações; 
B) Pacto da América do Sul; 
C) Mercado Comum do Sul; 
D) Bloco Sul-americano; 
E) Pacto Comercial do Sul. 
 
13) Observe a charge abaixo e avalie as proposições: 

 
 
I. A educação brasileira é estabelecida levando em 
conta a cor da pele. 
II. A charge denuncia a precariedade do ensino públi-
co brasileiro. 
III. A população branca historicamente teve melhores 
oportunidades em ter uma educação de qualidade. 
IV. No Brasil, somente as escolas particulares são 
capazes de oferecer uma educação de qualidade. 
 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) I, II e III. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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14) A Operação Monte Carlos, que expediu mais de 
80 mandados judiciais, inclusive ao empresário Carlos 
Augusto Ramos – o Carlinhos Cachoeira –, repercutiu 
bastante nesse mês de abril. Essa operação tem se 
constituído como uma ação conjunta entre a Polícia 
Federal e o Ministério Público Federal do estado de 
Goiás, cujo objetivo tem sido: 
 
A) Prender a quadrilha acusada de clonar chassis de 
caminhões; 
B) Desarticular uma quadrilha envolvida em explora-
ção de máquinas caça-níqueis; 
C) Atuar grupos políticos envolvidos no “caixa 2”; 
D) Desmontar uma quadrilha que agia dentro de ca-
deias públicas; 
E) Prender contrabandistas paraguaios que entram no 
país através da Ponte da Amizade. 
 
15) A Serra do Teixeira é onde se encontra a saliên-
cia do Pico do Jabre, ponto culminante da Paraíba. A 
referida serra está localizada em qual município parai-
bano: 
 
A) Boqueirão; 
B) Cabaceira; 
C) Conceição; 
D) Maturéia; 
E) Barra de São Miguel. 
 
16) Toda construção humana é chamada de patrimô-
nio cultural, pois é o que vem sendo legado de gera-
ção a geração e faz com que não tenhamos de rein-
ventar a roda de tempos em tempos. Com isso em 
mente, assinale a única alternativa que NÃO traz um 
exemplo de patrimônio cultural imaterial do Brasil: 
 
A) A Capoeira; 
B) O Samba; 
C) Hip Hop; 
D) O Forró; 
E) O Bumba-meu-boi. 
 
17) Vegetação litorânea paraibana que apresenta ma-
tas, manguezais e cerrados; formada por gramíneas, 
arbustos tortuosos, predominantemente representa-
dos, entre outras espécies, por batiputás e mangabei-
ras. Estamos falando do(a): 
 
A) Mata Ciliar; 
B) Brejo; 
C) Caatinga; 
D) Estuário; 
E) Tabuleiro. 
 
18) Sobre a história do município de Santo André, 
assinale V para as proposições verdadeiras e F para 
as falsas: 
 
(   ) No período em que foi distrito, o município de 
Santo André teve o nome de Mucuitu. 
(    ) Por meio da lei estadual nº 2747, de 2 de janeiro 

de 1962, o distrito de Santo André passou a pertencer 
ao novo município de Gurjão. 
(    ) Santo André foi elevado à categoria de município 
em 1994, por meio da lei estadual nº 5906. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V – V – F; 
B) F – V – F; 
C) V – V – V; 
D) F – F – F; 
E) F – F – V. 
 
19) Segundo dados demográficos publicados no por-
tal eletrônico do IBGE (2010), a população de Santo 
André estava em torno de: 
 
A) 2,6 mil habitantes; 
B) 2,4 mil habitantes; 
C) 2,5 mil habitantes; 
D) 2,7 mil habitantes; 
E) 2,9 mil habitantes. 
 
20) Acerca dos aspectos fisiográficos do município de 
Santo André, de acordo com o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú, forma-
da por maciços e outeiros altos; 
B) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto da Borborema, cuja 
vegetação desta unidade é formada por Florestas 
Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas 
agrestes; 
C) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto do Agreste, cujo 
relevo é geralmente movimentado, com vales profun-
dos e estreitos dissecados; 
D) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 
e apresenta clima Tropical Temperado; 
E) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú paraiba-
no, e seu clima é semiárido, com riscos de secas. 

21) Paciente com 38 anos de idade, sexo feminino, 
procurou a emergência com quadro de dor em       
abdome superior de aparecimento recente, irradiada 
para dorso, associada a náuseas e vômitos, sem fe-
bre. Nega episódios anteriores. Ao exame físico: esta-
do geral regular, icterícia 1+/4+, FC e FR dentro da 
normalidade, afebril, dor à palpação profunda do epi-
gástrio. Exames laboratoriais: Amilase: 1000 U/L, leu-
cograma: 13.000/mm3, TGO 85, TGP 100, bilirrubinas 
totais 3,5 mg/dL, com 2,7 de bilirrubina direta. Ultras-
sonografia abdominal mostrou presença de cálculos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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na topografia da vesícula biliar, que não mostrava 
outras alterações. Qual o diagnóstico mais provável: 
 
A) Coledocolitíase; 
B) Colangite aguda; 
C) Pancreatite aguda; 
D) Colecistite aguda; 
E) Úlcera perfurada. 
 
22) A técnica do linfonodo sentinela (LNS) foi desen-
volvida em 1994 e tem ganhado cada vez mais desta-
que na propedêutica do câncer de mama. Esta prática 
visa determinar a real necessidade de esvaziamento 
axilar completo, evitando procedimentos desnecessá-
rios e que trariam redução importante da qualidade de 
vida das pacientes. Entretanto, em algumas situações 
a pesquisa do LNS não pode ser realizada. Assinale a 
alternativa que possui uma dessas situações: 
 
A) Diâmetro do tumor maior que 2 cm; 
B) Receptores hormonais positivos; 
C) Idade menor que 40 anos; 
D) Axila positiva; 
E) Tipo histológico pouco diferenciado. 
 
23) Eriberto, nove anos de idade, vem à unidade de 
saúde com quadro de febre alta e tosse com secreção 
amarelada há dois dias. Mãe refere que a criança fica 
cansada durante a noite, principalmente após os a-
cessos da tosse e apresentou um episódio de vômito. 
O médico solicita radiografia de tórax, que mostra pa-
drão de consolidação alveolar em lobo inferior direito 
e opacificação do seio costofrênico esquerdo e pará-
bola de Damoisieu. Qual o agente etiológico mais fre-
quentemente envolvido: 
 
A) Streptococcuspneumoniae; 
B) Mycoplasmapneumoniae; 
C) Haemophilusinfluenzae; 
D) Staphylococcus aureus; 
E) Legionellapneumoniae. 
 
24) Ainda em relação ao caso anterior: O médico da 
unidade de saúde após reconhecer a presença do 
derrame pleural decidiu solicitar nova radiografia de 
tórax na incidência de Laurell para verificar se o mes-
mo era puncionável. Como o mesmo ocupava lâmina 
maior que 1 cm na incidência mencionada, o paciente 
foi encaminhado para o hospital de referência para 
realização de toracocentese diagnóstica. De acordo 
com os critérios de Light, qual alternativa permitiria 
classificar o derrame como exsudato: 
 
A) Proteína líquido pleural / proteína sérica = 0,45; 
B) LDH líquido pleural / LDH sérico = 0, 55; 
C) LDH pleural = ½ LDH sérico; 
D) LDH pleural > 200 UI/L; 
E) Glicose pleural = 60 mg/dL. 
 
25) Em um paciente que apresenta o sinal de Torres-
Homem positivo ao exame abdominal, qual o parasita 

poderia ser esperado no seu EPF para explicar o qua-
dro: 
 
A) Esquistossomose; 
B) Teníase; 
C) Amebíase; 
D) Giardíase; 
E) Ascaridíase. 
 
26) Paciente com 68 anos de idade, sexo masculino, 
vem ao pronto-socorro durante a madrugada com 
quadro de dispneia intensa que o impede de dormir 
todas as noites, mas que vem se agravando progres-
sivamente. O paciente é hipertenso de longa data, em 
tratamento irregular e com níveis tensionais mal con-
trolados. Refere ter o “coração crescido” e fazer uso 
de medicamentos que não sabe dizer o nome. O paci-
ente é um grande fumante, com carga tabágica de 30 
maços/ano, refere uma tosse crônica com secreção 
esbranquiçada. Ao exame pode-se notar aumento do 
diâmetro ântero-posterior e bulhas hipofonéticas à 
ausculta cardíaca. Qual dos exames abaixo seria 
mais útil em diferenciar se a origem do quadro é por 
descompensação cardíaca (insuficiência cardíaca) ou 
pulmonar (DPOC): 
 
A) Ecocardiograma Doppler; 
B) Radiografia de tórax; 
C) Peptídio natriurético cerebral; 
D) Atividade da renina plasmática; 
E) Espirometria. 
 
27) Na insuficiência cardíaca (IC), algumas drogas 
comprovadamente aumentam a sobrevida por atua-
rem inibindo os mediadores neuro-humorais do remo-
delamento cardíaco. Porém há uma classe de drogas 
que são contraindicadas no paciente com IC descom-
pensada. Quais são esses fármacos: 
 
A) Inibidores da ECA; 
B) Bloqueadores dos receptores da angiotensina; 
C) Antagonistas da aldosterona; 
D) Betabloqueadores; 
E) Diuréticos de alça. 
 
28) Paciente com 22 anos de idade vem à unidade de 
saúde relatando quadro de diarreia há 3 dias, bastan-
te volumosa, com presença de sangue e com aproxi-
madamente 8 evacuações diárias. Hoje pela manhã 
notou quadro de fraqueza em membros inferiores, 
simétrica e ascendente, compatível com quadro de 
síndrome de Guillain-Barré. Qual o agente etiológico 
mais provável da diarreia: 
 
A) Escherichia coli O157; 
B) Rotavírus; 
C) Shigellasp; 
D) Campylobacterjejuni; 
E) Yersiniaenterocolitica. 
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29) Em relação à dengue, assinale a alternativa IN-
CORRETA: 
 
A) O período da viremia se estende de um dia antes 
do aparecimento da febre até o 6º dia de doença; 
B) Lactentes com menos de um ano de idade podem 
adquirir anticorpos da mãe pela via transplacentária e, 
portanto estão protegidos das formas graves da den-
gue; 
C) Na infecção primária por um sorotipo, o paciente 
adquire imunidade cruzada temporária para os outros 
sorotipos; 
D) A dengue clássica pode cursar com manifestações 
hemorrágicas leves; 
E) As principais características da dengue hemorrági-
ca são a hemoconcentração e extravasamento plas-
mático. 
 
30) Em uma unidade de pronto-atendimento, chega 
um paciente em franca crise de asma grave, taqui-
dispnéico, agitado e com sinais de insuficiência respi-
ratória. Ao chegar, se apresenta na recepção e é in-
formado que terá que aguardar na fila por ordem de 
chegada. Qual princípio do SUS foi desrespeitado: 
 
A) Universalidade; 
B) Integralidade; 
C) Equidade; 
D) Hierarquização; 
E) Participação social. 
 
31) Um paciente com síndrome coronariana aguda 
com supra de ST com início há 6 horas necessita de 
terapia de reperfusão. Qual das situações abaixo 
NÃO contraindica o uso dos trombolíticos: 
 
A) História de AVC hemorrágico em qualquer tempo; 
B) Trauma craniofacial nos últimos 3 meses; 
C) Neoplasia no SNC; 
D) Úlcera péptica cauterizada; 
E) Malformação arteriovenosa conhecida. 
 
32) A coagulação intravascular disseminada (CIVD) é 
uma grave desordem do sistema da coagulação cau-
sando formação de coágulos em vários pontos da 
circulação, com taxa de óbito estimada de 40% a 
80%. São critérios diagnósticos da CIVD, EXCETO: 
 
A) Alargamento do PTTa; 
B) Plaquetopenia; 
C) Anemia hemolítica; 
D) Aumento do D-dímero; 
E) Aumento do fibrinogênio plasmático (>100mg/dL). 
 
33) O transplante de células hematopoiéticas é uma 
modalidade bastante importante no tratamento das 
leucemias. No entanto, além da ação terapêutica de-
sejada, esse procedimento pode cursar com uma sé-
rie de complicações como as infecções oportunistas 
em virtude da terapia imunossupressora. Assinale a 
alternativa que possui a CORRETA correlação entre o 

germe e o medicamento recomendado para sua profi-
laxia: 
 
A) HSV -1 – Aciclovir; 
B) Pneumococo – Amoxicilina-clavulanato; 
C) Citomegalovírus – Ganciclovir; 
D) Candida – Fluconazol; 
E) Pneumocistiscarinii – Sulfametoxazol-trimetoprim. 
 
34) O núcleo de apoio à saúde da família (NASF) é 
formado por profissionais de diferentes áreas de atua-
ção, que agem em parceria com as equipes de saúde 
da família. Sobre os NASF é CORRETO afirmar: 
 
A) São de livre acesso para a população da área ads-
crita; 
B) Funcionam como porta de entrada alternativa à 
rede básica do SUS; 
C) Objetivam aumentar a abrangência da cobertura 
da atenção secundária; 
D) Nenhum profissional pode ter carga horária sema-
nal menor que 20 horas semanais; 
E) O NASF 1 deve estar vinculado a no mínimo 2 e no 
máximo 7 equipes de saúde da família. 
 
35) A doença diverticular do cólon é caracterizada 
pelo aparecimento de diversos divertículos na parede 
do órgão, quase sempre assintomáticos, mas que 
podem causar algumas complicações como sangra-
mento e inflamação aguda (diverticulite). Sobre a do-
ença diverticular é INCORRETO afirmar: 
 
A) O sangramento dos divertículos é de origem arteri-
al; 
B) O local mais comum de aparecimento dos divertí-
culos é no local de passagem dos vasos pela camada 
muscular do cólon; 
C) Os divertículos sangram mais no cólon esquerdo; 
D) A diverticulite é a complicação mais comum; 
E) Dieta pobre em fibras e constipação crônica são 
fatores de risco; 
 
36) Paciente com 5 anos de idade, sexo masculino, 
vai ao médico acompanhado de sua mãe com queixa 
de febre há um dia, associada a vesículas em palato, 
mucosa jugal e labial, além de pápulas eritematosas e 
endurecidas em pés e mãos. Qual o agente etiológico 
mais provável: 
 
A) Herpesvírus; 
B) Poliovírus; 
C) Echovírus; 
D) Coxsackievírus; 
E) Streptococcuspyogenes. 
 
37) Segundo as novas diretrizes da American Diabe-
tes Association, qual dos pacientes abaixo pode ser 
diagnosticado como portador de diabetes mellitus: 
 
A) Paciente com hemoglobina glicosilada de 6,5%; 
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B) Paciente com glicemia aleatória de 187 mg/dL, na 
presença de sintomas de hiperglicemia; 
C) Glicemia de jejum de 130mg/dL em uma ocasião; 
D) Teste oral de tolerância com 75 g de glicose com 
glicemia de 140 mg/Dl; 
E) Glicemia aleatória de 140 mg/dL, com queixa de 
polidipsia. 
 
38) Paciente com 16 anos de idade, sexo feminino, 
chega à emergência referindo abuso sexual há duas 
horas por desconhecido. Possui vacinação para hepa-
tite B e está em uso de pílula anticoncepcional. Em 
relação à profilaxia das doenças sexualmente trans-
missíveis não virais, qual fármaco NÃO deve ser inici-
ado: 
 
A) Penicilina G benzatina; 
B) Ceftriaxone; 
C) Azitromicina; 
D) Metronidazol; 
E) Eritromicina. 
 
39) Paciente apresentando hemorragia digestiva alta 
foi submetido à endoscopia digestiva alta que eviden-
ciou úlcera péptica ForrestIIa. Qual o tratamento a ser 
instituído imediatamente: 
 
A) Injeção epinefrina associada a eletrocoagulação; 
B) Inibidor da bomba de prótons; 
C) Erradicação do H. pylori; 
D) Pilorotomia + rafia da úlcera + piloroplastia; 
E) Vagotomia troncular. 
 
40) Paciente do sexo masculino, 35 anos, vem à uni-
dade de saúde acompanhado da sua mãe, pois acre-
dita que os seres extraterrestres estão controlando o 
seu pensamento e o obrigam a fazer coisas que ele 
não quer. Qual função psíquica elementar está altera-
da neste paciente: 
 
A) Afetividade; 
B) Atenção; 
C) Pensamento; 
D) Sensopercepção; 
E) Consciência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







