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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 
das histórias de antigamente. 
II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 
III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 
pessoas mais velhas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 
frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 
seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 
Rousseff? 
a) PHS – SP.   c) PSC – MG. 
b) PRB – RJ.   d) PTC – RS. 
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07 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 
de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 
alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 
pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 
EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua 
topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu? 
a) Espanha. 
b) França. 
c) Itália. 
d) Portugual. 
 

11 - O valor de VHS considerado normal na primeira hora para homens é: 
a) Acima de 8mm. 
b) Acima de 10 mm. 
c) Até 8mm. 
d) Até 12mm. 
 
12 - Das alternativas abaixo não se considera um fármaco que possa interferir nos resultados de exames de 
diabetes: 
a) Glibenclamida. 
b) Linagliptina. 
c) Clorpropamida. 
d) Ciprofibrato. 
 
13 - Não se considera meio de cultura: 
a) Violeta de genciana. 
b) Agar sangue. 
c) Agar chocolate. 
d) Caldo selenito. 
 
14 - A sífilis pode ser diagnosticada através do exame: 
a) Beta HCG. 
b) PSA. 
c) ALT. 
d) VDRL. 
 
15 - A associação de fármacos anti - hipertensivos pode resultar em baixos níveis de potássio sérico necessitando 
monitoramento contínuo. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo dessa associação: 
a) Espironolactona + losartana. 
b) Furosemida + losartana. 
c) Furosemida + espironolactona. 
d) Captopril + furosemida. 
 
16 - O uso continuado de estatinas requer monitoramento de: 
a) VHS. 
b) PCR. 
c) TGO/TGP. 
d) TSH. 
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17 - Assinale a alternativa que não apresenta um fármaco diurético: 
a) Clortalidona. 
b) Metoprolol. 
c) Hidroclorotiazida. 
d) Espironolactona. 
 
18 - Dos fármacos abaixo, não apresenta atividade antiinflamatória: 
a) Diclofenaco. 
b) Nimesulida. 
c) Ibuprofeno. 
d) Ciclobenzaprina. 
 
19 - Assinale a alternativa incorreta em relação às lipoproteínas: 
a) São cinco os tipos conhecidos de lipoproteínas: Quilomícrons, VLDL, IDL, LDL e HDL. 
b) VLDL é uma lipoproteína de baixa densidade. 
c) HDL é uma proteína de alta densidade.  
d) São partículas esféricas de tamanho e densidade variáveis responsáveis pelo transporte de lipídios no organismo. 
 
20 - Com relação à da doença de Chagas pode-se afirmar que seu diagnóstico pode ser feito através de: 
a) Xenodiagnóstico, pela inoculação de sangue do animal contaminado em humanos 
b) Microscópico, na sua fase crônica da doença. 
c) Detecção do DNA do parasita por PCR. 
d) Detecção de anticorpos específicos contra o parasita no sangue, útil nos casos agudos. 
 
21 - A clindamicina é um antibiótico pertencente ao grupo: 
a) Das penicilinas. 
b) Das cefalosporinas. 
c) Dos macrolídeos. 
d) Dos aminoglicosídeos. 
 
22 - Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta um fármaco contra indicado na gestação: 
a) Losartana. 
b) Metildopa. 
c) Paracetamol. 
d) Acido fólico. 
 
23 - Altos níveis de triglicerídeos devem ser tratados com o fármaco: 
a) Sitagliptina. 
b) Atorvastatina. 
c) Clopidogrel. 
d) Glibenclamida. 
 
24 - O uso de varfarina, geralmente, requer monitoramento com: 
a) TGO/TGP. 
b) VHS. 
c) TAP. 
d) PCR. 
 
25 - É um recurso imunodiagnóstico utilizado com freqüência para o diagnóstico da sífilis, doença que se 
mantém ainda hoje como importante problema de saúde pública em todo mundo. Essa afirmativa refere-se ao 
exame de: 
a) VHS.   c) VDRL. 
b) PCR.   d) TAP. 
 
26 - Assinale a alternativa correta em relação à prednisona: 
a) É um antiinflamatório não esteroidal. 
b) Sua administração pode ser apenas via oral ou nasal. 
c) Seu metabólito ativo é a prednisolona. 
d) Não apresenta indicação para tratamento de lúpus. 
 
27 - Assinale a alternativa incorreta em relação à toxoplasmose: 
a) É uma doença infecciosa, congênita ou adquirida, causada pelo protozoário   Toxoplasma gondii. 
b) As IgG estão alteradas na fase aguda da doença. 
c) O diagnóstico é pela sorologia das IgM. 
d) Hidrocefalia, uma conseqüência da toxoplasmose, pode ser causada pela infecção da mãe durante a gravidez. 
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28 - Assinale a alternativa que apresenta um fármaco não pertencente ao grupo dos bloqueadores do canal de 
cálcio: 
a) Nifedipina. 
b) Diltiazem. 
c) Anlodipina. 
d) Metoprolol. 
 
29 - Assinale a alternativa que apresenta um fármaco não pertencente ao grupo das cefalosporinas: 
a) Cefaclor. 
b) Cefalexina. 
c) Cefepima. 
d) Sulbactam. 
 
30 - Não constitui uma indicação para uso do propranolol: 
a) Arritmia. 
b) Angina. 
c) Broncoespasmo. 
d) Hipertensão arterial. 
 

 

 




