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1) O fragmento abaixo foi retirado do livro Usina de 
José Lins do Rego. Observe-o:  
 
“E era assim que se defendia da sêde, nos meses de 
sêca. A água cortava sabão, mas sempre servia para 
se. E quanto mais a usina crescia, quanto mais cres-
cesse, teria imundice para despejar.  
Então o povo cercava as cacimbas, cobrindo-as de 
fôlhas de catolé para que os urubus não metessem. 
Agora porém o açude estava cercado e ninguém po-
dia meter a mão, porque era êle que matava a sêde 
da usina.” 
 
Sabe-se que no contexto linguístico moderno, as pa-
lavras em destaque NÃO possuem acentuação gráfi-
ca. Isto ocorre por que: 
 
I. A língua em seu aspecto linguístico está em cons-
tante transformação o que ocasiona mudanças nos 
signos fonológicos. 
II. A língua está em constante transformação, neste 
caso em específico, ocorre  uma mudança histórica 
das palavras em seu aspecto gráfico e fonológico.  
III. A língua, conforme mostra o texto, se modifica me-
diante aos aspectos sociais. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 2, 3 E 4. 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se pa-
ra o Rio de Janeiro, contra a vontade do pai, para 
iniciar os estudos no conservatório da cidade. “Uma 
idéia fixa me acompanha como o meu destino! Tenho 
culpa, porventura, por tal cousa, se foi vossemecê 
que me deu o gosto pela arte a que me dediquei e se 
seus esforços e sacrifícios fizeram-me ganhar ambi-
ção de glórias futuras?”, escreveu ao pai, aflito e  
cheio de remorso por tê-lo contrariado. “Não me culpe 
pelo passo que dei hoje. [...] “Nada mais lhe posso 
dizer nesta ocasião, mas afirmo que as minhas inten-
ções são puras e espero desassossegado a sua bên-
ção e o seu perdão”, completou.  
http://musicaclassica.folha.com.br 

 
2) Acerca dos termos destacados nos fragmentos 
abaixo, pode-se concluir CORRETAMENTE que: 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se 
para o Rio de Janeiro.” 

“Não me culpe pelo passo que dei hoje.” 
 
A) O primeiro termo pode ficar antes do verbo que a 
estrutura oracional perante a norma culta não seria 
alterada, o mesmo aconteceria com o  segundo pro-
nome, caso fosse transposto para depois do verbo; 
B) Os dois termos devem por obrigação permanece-
rem nos respectivos lugares, haja vista que, qualquer 
mudança implica infração às normas gramaticais; 
C) A obrigatoriedade do pronome antes do verbo   
ocorre apenas no segundo caso, sendo o primeiro 
facultativo, podendo estar antes ou após o verbo; 
D) No primeiro caso observa-se o uso de uma lingua-
gem informal, pois o pronome deve ficar antes do ver-
bo o que justifica o emprego dos padrões cultos gra-
maticais o que se observa no segundo termo em des-
taque; 
E) Transpondo o, ME, para depois do verbo observa-
se uma linguagem com características eruditas, ele-
vando o nível de comunicação existente no fragmen-
to. 
 
3) A leitura do fragmento abaixo, deixa-se acrescentar 
que: 
 
“escreveu ao pai, aflito e cheio de remorso por tê-lo 
contrariado.” 
 
A) Observa-se no fragmento acima uma carga se-
mântica com valor restritivo inerente à vinculação com 
estruturas de ligação da contextualização anterior; 
B) A estrutura oracional presente no fragmento acima, 
reitera características causais que norteiam aspectos 
prévios do texto; 
C) A consequência é algo marcante e determinante 
no período acima, pois as marcas da oralidade e es-
crita sintetizam este limiar; 
D) Está cheio de remorso, denota a conclusão do pe-
ríodo em detrimento aos aspectos previamente abor-
dados; 
E) A concretização do fragmento acima, conota a res-
trição denotativa, presente em todo o fragmento.   
 
4) Observando corretamente as características gra-
maticais do fragmento abaixo, aponte a única alterna-
tiva CORRETA: 
 
“Nada mais lhe posso dizer nesta ocasião, mas afirmo 
que as minhas intenções são puras e espero desas-
sossegado a sua bênção e o seu perdão.” 
 
A) A inserção do acento grave após a palavra desas-
sossegado ratificaria a idéia expressa sem alteração 
na vigência normativa; 
B) Por reiterar as características verbais, a palavra 
desassossegado propicia a omissão do acento grave;  
C) A conjunção, e, nos dois casos possuem valores 
distintos, sendo o primeiro conclusivo e o segundo 
aditivo; 
D) A substituição da vírgula por um ponto e vírgula, 
antes da conjunção adversativa permeia as diretrizes 
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gramaticais; 
E) Observa-se na primeira oração uma indetermina-
ção do sujeito, em razão da conjugação verbal. 
 
5) A leitura da charge permite concluir que: 

http://www.ivancabral.com/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o 

 
I. A substituição da palavra, QUE, pela palavra, quan-
to, deixa-se acrescentar a concordância estrutural 
coerente com as normas gramaticais.  
II. O acréscimo da conjunção, E, no segundo balão, 
precedendo a conjunção NEM, ratifica a ideia poster-
gada conclusiva já expressa.  
III. A acentuação da palavra saúde, ocorre pelas mes-
mas regras gramaticais encontradas na palavra raíz. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) Todas estão corretas; 
E) II. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 6 A 10 
 
 Especialistas concordam que é papel do ensino fun-
damental e médio — e não apenas da universidade 
— cooperar de alguma forma com o processo de for-
mação dos futuros profissionais. Isso não implica en-
sinar jovens estudantes a mexer com planilhas de 
cálculos ou a empreender um novo negócio. Requer, 
sim, dar-lhes recursos para lidar com a realidade e, 
por exemplo, com a competição que um dia virá. En-
tão, a dúvida que permanece é: nossas escolas de 
fato cumprem essa tarefa? 
 Carlos Alberto Ramos, professor do Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília, aponta falhas 
nessa missão. Ele identifica um abismo na transição 

entre o sistema escolar e o mercado de trabalho. 
“Nosso modelo educacional é muito segmentado,      
e os conhecimentos de línguas e matemática, por 
exemplo, são muito diferentes dos valores compreen-
didos durante a vida profissional”, defende. 
 O despreparo dos jovens, portanto, é patente. “Desde 
cedo, é preciso ensinar as crianças a pensar e a se 
adequar a novas realidades”, diz Ramos. “Elas con-
tam, inclusive, com uma vantagem para isso: são 
mais flexíveis a mudanças e estão sempre abertas a 
novas tecnologias”. Infelizmente, conclui o especialis-
ta, não é isso o que acontece nas escolas.  
 O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho é um fundamento no país, estabele-
cido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, conjunto de normas que dá o norte ao sistema 
educacional brasileiro. Portanto, tal tarefa cabe a to-
dos os níveis do ensino básico, dos cinco aos 17   
anos. 
Para Cláudio de Moura Castro, especialista em edu-
cação, as escolas de ensino infantil e fundamental 
oferecem aos estudantes, geralmente, a proposta 
correta para a capacitação para a vida profissional. 
Isso significa: ensinar a ler, escrever e falar adequa-
damente já durante a alfabetização infantil. O proble-
ma, segundo o especialista, aparece no ensino mé-
dio. “Nesse nível, as escolas são desmotivadoras, 
oferecendo conteúdos específicos para que os alunos 
estejam preparados para o vestibular”, afirma. “Mas, 
na verdade, não preparam o estudante para nada”.                                                                             
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/bom-profissional-se-faz-escola 

 
6) Acerca dos aspectos linguísticos do primeiro pará-
grafo do texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Ao fazer uso da  preposição, em, após o verbo im-
plicar no primeiro parágrafo, far-se-á emprego da nor-
ma culta, haja vista que, este verbo admite esta rela-
ção de uso da preposição sem alteração de sentido 
do verbo; 
B) A substituição da palavra, que, em (a competição 
que um dia virá) por, qual, reitera a denotação de 
conjunção integrante; 
C) Os dois pontos expressam um sentido denotativo 
de um período composto subordinativo apositivo; 
D) A fim de manter o nexo gramatical, os travessões 
podem ser substituídos por: aspas, parênteses e vir-
gulas, pois mesmo assim não haverá infração às nor-
mas cultas; 
E) A caracterização estrutural inicial do texto se dá de 
forma enfática, norteando a dissertação argumentati-
va de um modo especial pela pergunta no fim do pa-
rágrafo.  
 
7) A alternativa INCORRETA referente ao texto é: 
 
A) Ao trocar a palavra segmentado por dividido ou 
segmentário não se infringe os aspectos semânticos 
e sinonímicos do texto; 
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B) Transpondo para o discurso indireto a fala do se-
gundo parágrafo, obtém-se: Ele identifica um abismo 
na transição entre o sistema escolar e o mercado de 
trabalho, afirmando que o nosso modelo educacional; 
C) A substituição da preposição, dos, em “O despre-
paro dos jovens” pela preposição “ a “ altera a classifi-
cação sintática da expressão; 
D) A substituição da conjunção, portanto, em “O des-
preparo dos jovens, portanto, é patente.” Por “O des-
preparo dos jovens; é, pois, patente. Denota uma al-
teração da conclusão para explicação; 
E) A palavra, inclusive, presente no terceiro parágrafo 
transmite uma noção de adição em relação aos com-
ponentes textuais do período.  
 
8) A respeito do emprego do sinal indicativo de crase 
no fragmento abaixo, conclui-se que o mesmo motivo 
do emprego encontra-se na alternativa: 
 
“O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho”. 
 
A) Fui à Roma do Papa; 
B) Assiste-se às aulas de português; 
C) Sejam bem-vindos à nossa escola; 
D) Fizemos referência à Maria e não ao João; 
E) Todo o trabalho foi aberto à lápis.  
 
9) A acentuação da palavra abaixo, ocorre pela mes-
ma regra de acentuação da palavra que se encontra 
na alternativa: 
 
“são mais flexíveis” 
 
A) É um fundamento no país; 
B) O ensino básico, dos cinco aos 17 anos; 
C) Nesse nível, as escolas são desmotivadoras; 
D) Oferecendo conteúdos específicos; 
E) Especialistas concordam que é papel do ensino 
fundamental e médio. 
 
10)  Acerca do gênero textual, conclui-se CORRETA-
MENTE que: 
 
A) Possui características dissertativas, pois as diretri-
zes deste gênero textual norteia todo  o texto; 
B) A caracterização predominante neste texto é a in-
junção, apesar de apresentar diretrizes dissertativas; 
C) A quebra da estrutura dissertativa do texto, ocorre 
dentre outros fatores, pelo uso da segunda pessoa, 
rompendo com a impessoalidade textual,  no frag-
mento: “nossas escolas de fato cumprem essa tare-
fa?”; 
D) Ao relatar seus pensamentos, ocorre a predomi-
nância do relato pessoal com características injunti-
vas; 
E) O texto foge a alguns padrões normativos. O ex-
cesso de parágrafos é um deles. 
 

11) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre aspectos geográficos, turísticos, eco-
nômicos e políticos da Paraíba: 
 
(    ) A Mesorregião da Borborema é rica em artesana-
to de couro, bordados e renda renascença, além de 
relíquias arqueológicas com inscrições rupestres. 
(   ) Lajedo de Pai Mateus em Serra Branca, vem 
crescendo com o turismo rural, a cada ano, possui 
cerca de 100 enormes blocos de granito distribuídos 
em cerca de 1km². 
(    ) Segundo o IBGE/2010 o setor terciário está so-
frendo declínio gradativo, ao receber a população pro-
veniente do setor primário. 
(    ) Natural de Conceição, Wilson Leite Braga foi go-
vernador por dois mandatos, além de exercer os car-
gos de Senador, Deputado Federal e atualmente é 
Deputado Estadual pelo mesmo estado. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – F – F – F;  
B) V – F – V – F; 
C) V – F – F – V;  
D) F – V – V – F;  
E) V – V – F – V.  
 
12) O Governo do Estado da PB, por meio da Compa-
nhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), defi-
niu, recentemente, as datas para a execução do pro-
cesso de pré-seleção de mais de um mil paraibanos, 
que serão capacitados profissionalmente, visando 
vaga na construção de uma fábrica da Fiat. O proces-
so será voltado para alguns municípios paraibanos 
inicialmente. (disponível em http://www.paraiba.pb.gov.br  fevere-
iro/2012- texto com modificações). 
 
De acordo com a informação acima, uma fábrica da 
FIAT  será construída no município de: 
 
A) Itambé - PE; 
B) Alhandra - PB; 
C) Santa Rita - PB; 
D) Goiana - PE; 
E) Igarassu - PE. 
 
13) Leia o texto abaixo, julgue as afirmativas e mar-
que a alternativa CORRETA: 
 
Considerada uma legenda da cultura paraibana, mo-
rou por mais de trinta anos debaixo de uma loca na 
zona rural de Monteiro, onde criou seus filhos. Desde 
os sete anos de idade tocava um instrumento que era 
fabricado por ela mesmo, que se utiliza de caniço reti-
rado do mato. Hoje aos 87 anos, mora em uma casa 
doada pelo INCRA e já recebeu importantes prêmios 
como Revelação da Música Popular Brasileira e Or-
dem do Mérito Cultural.  Essa ilustríssima é conside-
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rada por muitos como a  “Rainha do Pífano” e chama-
se: 
 
A) Maria da Penha do Nascimento – Dona Maroca da 
loca; 
B) Maria de Fátima dos Santos – Fafá da loca; 
C) Isabel Marques – Zabé da loca; 
D) Josefa da Silva – Zefa da loca; 
E) Severina da Silva – Dona Biu da loca. 
 
14) Com relação ao turismo e desenvolvimento eco-
nômico no Estado da Paraíba, julgue as afirmativas 
abaixo e marque a alternativa CORRETA:  
 
I. Em mais de 100 quilômetros de extensão, desde a 
fronteira com o Rio Grande do Norte até os limites 
com o estado de Alagoas, as praias se sucedem exi-
bindo cenário cinematográfico, tendo a natureza e a 
tranquilidade como protagonistas principais. 
II. No município de Pitimbu, o destaque é para 
“Tambaba”, primeira praia naturista do Nordeste. 
III. O ecoturismo é uma exploração econômica pouco 
destrutiva que objetiva gerar recursos conservando a 
natureza. 
IV. O roteiro cultural Caminhos do Frio acontece anu-
almente, no período de julho a agosto, quando o in-
verno na região serrana do Brejo Paraibano chega a 
uma temperatura abaixo dos 15 graus. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e IV;   
B) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
C) Apenas as afirmativas III e IV;   
D) As afirmativas I, II, III e IV;  
E) Apenas a afirmativa III. 
 
15)  Marque a alternativa CORRETA. 
 
Um dos eventos mais tradicionais do carnaval brasi-
leiro é o Desfile das Escolas de Samba na Marquês 
de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em 2011, sagrou-se 
campeã do desfile das escolas de samba do Rio de 
Janeiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Imperatriz Leopoldinense; 
B) Mangueira; 
C) Unidos da Tijuca; 
D) Beija Flor de Nilópolis; 
E) Salgueiro. 
 

16) Kim Jong-un (foto abaixo)  herdou o poder do pai 
em um país onde o governo comunista liderado por 
Kim Jong-il desenvolveu ao longo dos anos uma polí-
tica militarista, com um polêmico programa nuclear 
que continua provocando atritos com a comunidade 
internacional.  O país chama-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Coréia do Sul; 
B) Vietnã; 
C) Coréia do Norte; 
D) Cingapura;  
E) Taiwan.  
 
17) Observe a imagem abaixo, julgue as afirmativas e 
marque a alternativa INCORRETA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pelo programa “Minha Casa Minha Vida” do início 
das obras até a conclusão e entrega da obra para 
apartamentos e habitações residenciais (casas) é de 
aproximadamente (24 a 60 meses), independente do 
tamanho do empreendimento. 
II. São condições para o “Minha Casa Minha Vida” ter 
sido beneficiado anteriormente em programas de ha-
bitação social do governo. 
III. Os recursos do “Minha Casa Minha Vida”  vem do 
Orçamento Geral da União e do Banco Mundial dos 
quais, são liberados conforme cronograma, após vis-
torias realizadas pela Construtora responsável pela 
obra. 
IV. O programa habitacional do governo foi lançado 
pela presidenta Dilma Rousseff com o objetivo de 
construir 1 milhão de casas nas cidades com popula-
ção acima de 50 mil habitantes e para famílias que 
possuem renda de até 5 salários mínimos. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e IV;   
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas I e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV 
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18) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre o município de Conceição na Paraíba: 
 
(   ) O município está localizado na Macrorregião de 
Itaporanga-PB. 
(    ) Filho ilustre do município, Ascendino Leite escri-
tor e jornalista, escreveu Confins do Mundo e as Fé-
rias de Nicanor.  
(    ) O município foi criado através da lei de Nº 757, 
datada de 08 de outubro de 1981 e de acordo com 
último censo do IBGE, a comunidade possui uma po-
pulação de mais de vinte mil habitantes. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – F – F;  
B) V – F – F;  
C) V – F – V;  
D) F – F – V;  
E) V – V – F.  
 
19) Leia o texto abaixo e marque a alternativa COR-
RETA. 
 
Autor confesso dos ataques em seu primeiro depoi-
mento à Justiça Anders Behring Breivik (foto abaixo), 
disse que queria salvar a Europa do Islamismo e do 
Marxismo. O militante ultradireitista, autor confesso 
dos atentados de 22 de julho em 2011, que deixaram 
77 mortos, aguarda para ser julgado em abril de 
2012. O Massacre foi no país da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Espanha;  
B) Noruega; 
C) Irlanda;  
D) Inglaterra; 
E) Suécia. 
 
20) Segundo dados Agropecuários com relação à  
economia do município de Conceição: 
 
I. Na condição do produtor total (masculino e femini-
no) o número de estabelecimentos agropecuários na 
área urbana já ultrapassa a zona rural. 
II. Na condição legal do produtor - Sociedade anôni-
ma ou por cotas de responsabilidade limitada o núme-
ro de estabelecimentos agropecuários já chega a 30 
estabelecimentos com investimentos do Banco do 
Nordeste. 

III. Nos Produtos da lavoura temporária (Milho em 
grão) o número de estabelecimentos agropecuários 
não chega a 500 (quinhentas unidades) devido à falta 
de investimentos na irrigação e clima da região. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I;    
B) Apenas a afirmativa II;  
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas a afirmativa III;  
E) As afirmativas I, II e III. 

21) Sabe-se que em 80 a 85% das infecções do trato 
urinário (ITU), a Escherichia coli é o agente causador, 
mas em determinadas condições patológicas outros 
microrganismos assumem importância, principalmen-
te na ITU complicada. Assinale a alternativa que con-
tém a associação INCORRETA entre o microrganis-
mo causador e a condição predisponente: 
 
A) Bacteremia – S. aureus; 
B) Nefrolitíase - Proteus SP; 
C) Diabéticos – Candida SP; 
D) Presença de cateter vesical – S. epidermidis; 
E) Gestação – Pseudomonas aeruginosa. 
 
22) A malária é uma doença febril causada por proto-
zoários do gênero Plasmodium e transmitida pelo 
mosquito Anopheles. É sabido que o protozoário em 
seu ciclo biológico assume diversas formas evoluti-
vas. Qual dessas formas é albergada nas glândulas 
salivares do mosquito anofelino e, portanto são as 
formas de transmissão ao homem: 
 
A) Esporozoíta; 
B) Esquizonte; 
C) Merozoíta; 
D) Trofozoíta; 
E) Hipnozoíta. 
 
23) Assinale qual dos pacientes abaixo tem indicação 
de transfusão sanguínea imediata: 
 
A) Paciente sexo masculino, 25 anos, previamente 
hígido com quadro de hemorragia aguda e perda san-
guínea de 800ml; 
B) Paciente do sexo feminino, hígida, 47 anos, no pré
-operatório de cirurgia ginecológica, com Hb 8g/Dl; 
C) Paciente de sexo masculino, 58 anos, DPOC, no 
pré-operatório de cirurgia prostática, Hb 8,5g/dL; 
D) Paciente com 67 anos, sexo masculino, assinto-
mático, com Hb 9g/dL; 
E) Paciente no pré-operatório de cirurgia cardíaca, 
com Hto 29%. 
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24) Existem diversas classes de drogas utilizadas no 
tratamento da hipertensão, mas em determinadas 
situações algumas classes específicas trazem benefí-
cios significativos, algumas inclusive diminuindo a 
mortalidade desses pacientes. Assinale a alternativa 
que traz a associação INCORRETA: 
 
A) Hipertensão sistólica isolada do idoso – diuréticos; 
B) Pós-infarto agudo do miocárdio – beta-bloqueador; 
C) Nefropatia diabética – IECA; 
D) Nefropatia crônica não diabética – bloqueador do 
canal de cálcio; 
E) Pós-AVE isquêmico – diurético. 
 
25) Sobre a anatomia das artérias coronárias e as 
patologias que as atingem, podemos afirmar: 
 
A) A coronária esquerda é a dominante em 70% dos 
casos e sua obstrução determina isquemia de toda 
parede lateral do VE e septo interventricular; 
B) Em 20% dos casos a coronária direita dá origem 
aos ramos posteriores: artéria do nódulo AV e des-
cendente posterior; 
C) A circunflexa dá origem aos ramos diagonais e 
septais e irriga a maior parte do miocárdio; 
D) A coronária direita possui calibre semelhante à 
artéria descendente anterior e circunflexa; 
E) A artéria descendente anterior é a dominante em 
30% dos casos. 
 
26) Paciente do sexo feminino, 25 anos, primigesta, 
na 25ª semana, recebeu o resultado dos exames pré-
natais, dentre eles um VDRL reagente na titulação de 
1:128. A paciente refere alergia à penicilina. Qual o 
tratamento de primeira escolha para a paciente em 
questão: 
 
A) Ceftriaxona; 
B) Doxiciclina; 
C) Tetraciclina; 
D) Eritromicina; 
E) Dessensibilização à penicilina. 
 
27) Fazem parte das manifestações extra intestinais 
da doença inflamatória intestinal, EXCETO: 
 
A) Eritema nodoso; 
B) Espondilite anquilosante; 
C) Crioglobulinemia mista; 
D) Pioderma gangrenoso; 
E) Colangite esclerosante. 
 
28) Paciente do sexo masculino, 18 anos, previamen-
te hígido, realizou doação de sangue pela primeira 
vez ao entrar para o exército e recebeu os seguintes 
resultados das sorologias: HBsAg reagente, anti-HBc 
total reagente, HBeAg reagente. As aminotransfera-
ses eram normais. Qual a alternativa mais provável: 
 
A) Hepatite crônica pelo vírus B; 
B) Hepatite aguda pelo vírus B mutante pré-core; 

C) Paciente imune por infecção prévia; 
D) Paciente imune por vacinação prévia; 
E) Hepatite crônica pelo vírus B mutante pré-core. 
 
29) Paciente do sexo feminino, 35 anos, vem à emer-
gência acompanhada por sua filha que refere quadro 
de icterícia e febre de 39,5⁰ com calafrios há um dia. 
Refere ainda dor em hipocôndrio direito, em cólica, 
que aparecia em episódios e sumia espontaneamen-
te, mas que ontem apareceu e não cedeu. Ao exame 
clínico a paciente se encontrava desorientada, agita-
da, temperatura axilar C 40⁰C, levemente desidrata-
da, TA 80x50mmHg, com dor abdominal à palpação 
do hipocôndrio direito. Diante do quadro descrito, qual 
o tratamento mais adequado: 
 
A) Suporte clínico + antibioticoterapia venosa; 
B) Suporte clínico + antibioticoterapia venosa + cole-
cistectomia laparoscópica eletiva; 
C) Suporte clínico + antibioticoterapia venosa + des-
compressão eletiva das vias biliares; 
D) Suporte clínico + antibioticoterapia venosa + cole-
cistectomialaparoscópica imediata; 
E) Suporte clínico + antibioticoterapia venosa + des-
compressão imediata das vias biliares. 
 
30) A endarterectomia carotídea é uma importante 
medida para a prevenção do acidente vascular ence-
fálico (AVE) em paciente com história de AVE ou aci-
dente isquêmico transitório (AIT) em território carotí-
deo. Qual dos pacientes a seguir possui indicação de 
realizar a cirurgia de endarterectomia carotídea: 
 
A) Estenose carotídea de 70-99% à direita + hemipa-
resia direita; 
B) Estenose carotídea de 70-99% à esquerda + afasi-
a; 
C) Estenose carotídea de 70-99% à esquerda + paci-
ente assintomático; 
D) Estenose carotídea de 50-69% à direita + desvio 
do olhar conjugado; 
E) Estenose carotídea de 50-69% à esquerda + apra-
xia. 
 
31) A distócia de espáduas é uma das ocorrências 
mais temidas na obstetrícia e diversas manobras po-
dem ser utilizadas visando a liberação dos ombros 
impactados. Dentre elas qual deve ser a primeira ma-
nobra a ser realizada em tal ocorrência: 
 
A) Manobra de Rubin I; 
B) Manobra de Woods; 
C) Manobra de Gaskin; 
D) Manobra de Mc Roberts; 
E) Manobra de Jacquemier. 
 
32) Algumas doenças são de notificação compulsória, 
pois é necessário conhecer cada caso ocorrido a fim 
de se detectar mudanças no seu comportamento. A 
notificação compulsória pelo médico é de extrema 
importância para que a vigilância epidemiológica pos-
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sa monitorar eventos em saúde que necessitem de 
intervenção. São doenças de notificação compulsória, 
EXCETO: 
 
A) Leishmaniose visceral; 
B) Hanseníase; 
C) Dengue; 
D) Esquistossomose; 
E) Doença meningocócica. 
 
33) Pedrinho, quatro anos de idade, apresenta quadro 
de diarréia e desidratação grave há três dias e vai à 
unidade de saúde para buscar uma consulta médica 
acompanhado de sua mãe. Pedrinho e sua mãe che-
garam à USF do bairro às 4 da manhã para pegar 
uma ficha e ficam na fila sem comer e sem beber, até 
as 7 e meia, quando as vagas acabam na paciente 
que estava na sua frente na fila, uma velha conhecida 
do bairro por ser hipocondríaca e que foi em busca de 
atendimento por apresentar uma unha encravada. 
Qual princípio do SUS foi desrespeitado no caso de 
Pedrinho: 
 
A) Universalidade; 
B) Equidade; 
C) Integralidade; 
D) Participação popular; 
E) Regionalização. 
 
34) A amenorréia consiste na ausência da menarca 
ou na ausência de menstruação por mais de três ci-
clos menstruais consecutivos ou por seis meses. As 
causas de amenorréia podem se localizar desde o 
SNC, no hipotálamo ou hipófise, até o trato genital, 
nas desordens gonadais ou do trato de saída. É cau-
sa hipofisária de amenorréia: 
 
A) Exercício físico exagerado; 
B) Anorexia nervosa; 
C) Síndrome de Kallman; 
D) Síndrome de Sheehan. 
E) Pseudociese. 
 
35) O carcinoma broncogênico representa cerca de 
90% das neoplasias de pulmão e se origina do epité-
lio brônquico, bronquiolar ou alveolar. Sobre os subti-
pos histológicos de carcinoma broncogênico, é IN-
CORRETO afirmar: 
 
A) O carcinoma epidermóide tem localização prefe-
rencialmente periférica e cavita em 10 a 20% dos ca-
sos; 
B) O adenocarcinoma é a causa mais comum de os-
teoartropatia hipertrófica; 
C) O carcinoma bronquíolo-alveolar é originado a par-
tir dos pneumócitos tipo II e pode se apresentar como 
infiltrado alveolar; 
D) O carcinoma de grandes células apresenta o pior 
prognóstico entre os carcinomas não pequenas célu-
las; 

E) O carcinoma pequenas células possui localização 
preferencialmente central e possui 70% de chances 
de metástases ao diagnóstico. 

36) As retinopatias são relativamente frequentes na 
população idosa e podem se manifestar de maneira 
aguda ou insidiosa. A diminuição da acuidade visual é 
principalmente consequente às doenças da mácula. 
São sinais e sintomas sugestivos de maculopatia, 
EXCETO: 
 
A) Metamorfopsia; 
B) Escotomas centrais; 
C) Moscas volantes; 
D) Discromatopsia; 
E) Borramento da visão central. 
 
37) A catarata congênita é uma forma rara de catara-
ta presente ao nascimento, embora possa progredir 
até os seis meses de idade. Assinale a alternativa 
que NÃO é causa de catarata congênita: 
 
A) Rubéola congênita; 
B) Galactosemia; 
C) Síndrome de Down; 
D) Síndrome de Marfan; 
E) Distrofia miotônica. 
 
38) Sobre os distúrbios da refração, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) Quanto maior o índice de refração do segundo 
meio em relação ao primeiro, menor será o ângulo 
refratado, ou seja, mais a luz será desviada. 
B) Durante o repouso o músculo ciliar está relaxado e 
os ligamentos zonulares mantém o cristalino traciona-
do pelas bordas, reduzindo o seu diâmetro ântero-
posterior e o seu poder refrativo. 
C) O reflexo da acomodação é a capacidade do mús-
culo ciliar aumentar o poder refrativo do cristalino e 
vem acompanhado de convergência ocular e miose, 
dependentes do III par craniano. 
D) A presbiopia ocorre precocemente em indivíduos 
com miopia e ocorre tardiamente ou não ocorre nos 
indivíduos com hipermetropia. 
E) O paciente com ceratocone geralmente possui mi-
opia de alto grau e principalmente astigmatismo irre-
gular que com o progredir da doença não são mais 
corrigidos por óculos ou lentes de contato. 
 
39) Sobre o tratamento farmacológico do glaucoma: 
 
I. Colírios beta-bloqueadores. 
II. Colírios análogos da prostaglandina. 
III. Colírios alfa-2-agonistas. 
IV. Colírios colinérgicos. 
 
(    ) Escurecimento da íris. 
(    ) Broncoespasmo. 
(    ) Indução de miopia. 
(    ) Retração palpebral. 
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Assinale a alternativa que contém a ordem CORRE-
TA entre os medicamentos e os efeitos colaterais: 
 
A) III, I, IV e II; 
B) IV, III, I e II; 
C) I, IV, III e II; 
D) II, I, IV e III; 
E) III, IV, II e I. 
 
40) Paciente com 12 anos, sexo feminino, vai ao con-
sultório do oftalmologista com sua mãe, pois hoje a-
cordou com o olho esquerdo vermelho. A criança re-
fere que ontem começou a sentir uma “areia” nos o-
lhos, e hoje não conseguia abrir os olhos pela presen-
ça de secreção esbranquiçada. Ao exame da lâmpa-
da de fenda observa-se hiperemia conjuntival, na con-
juntiva observam-se papilas e reação folicular tarsal. 
Nega outras alterações. Qual o diagnóstico mais pro-
vável: 
 
A) Conjuntivite de inclusão por clamídia; 
B) Conjuntivite flictenular estafilocócica; 
C) Conjuntivite alérgica crônica; 
D) Febre faringoconjuntival; 
E) Conjuntivite viral comum. 
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