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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 - Consideram-se as doenças de notificação compulsória.  Assinale a alternativa verdadeira referente as 
afirmativas abaixo: 
I - Doença de Creutzfeldt - Jacob; Doença Meningocócica e outras Meningites; Doenças de Chagas Aguda; 
Esquistossomose; Eventos Adversos Pós-Vacinação; Febre Amarela; Febre do Nilo Ocidental; Febre Maculosa; 
Febre Tifóide. 
II - Influenza humana por novo subtipo; Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo 
agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados); Leishmaniose Tegumentar Americana; Leishmaniose Visceral; 
Leptospirose. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I está incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta. 
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
12 - Quanto à poliomielite, assinale a alternativa incorreta: 
a) Pode ser denominada de “Paralisia infantil”. 
b) Doença infecto-contagiosa bacteriana aguda. 
c) Quadro de paralisia flácida, de início súbito e o déficit motor instala-se subitamente e a evolução dessa manifestação, 
frequentemente, não ultrapassa três dias.  
d) Acomete em geral os membros inferiores, de forma assimétrica, tendo como principal característica a flacidez 
muscular, com sensibilidade conservada e arreflexia no segmento atingido degenerativa. 
 
13 - De acordo com o ministério da saúde, o esquema vacinal em criança é, assinale a alternativa incorreta: 
a) 4º MÊS (Hepatite B). 
b) 9º mês (febre amarela). 
c) Ao nascer (BCG e Hepatite B). 
d) 3º mês (meningocóccica C). 
 
14 - Quanto ao impetigo. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Infecção muito comum, que afeta a camada mais superficial da pele. 
b) Altamente contagioso. 
c) Glomerulonefrite. 
d) Não causa sepse.  
 
15 - Quanto à glomerulonefrite é correto afirmar, exceto:  
a) Glomerulonefrite pós-estreptocócica. 
b) Processo inflamatório de origem imunológica. 
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c) Acomete todos os glomérulos de ambos os rins. 
d) A tomografia computadorizada é mais específico quanto a biópsia renal. 
 
16 - Quais os cuidados antes do exame preventivo de câncer de cólon de útero. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Não estar menstruada. 
b) Ter relação sexual somente com preservativo. 
c) Não utilizar de cremes vaginais. 
d) Não utilizar de ducha intravaginal. 
 
17 - Quanto à mamografia masculina e suas indicações. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Alterações da pele ou secreção mamilo areolar. 
b) Realiza-se as incidências mamográficas comuns. 
c) História de doença testicular, doença hepática, associado também ao hiperestrogenismo no homem. 
d) Não há indicações. 
 
18 - Consideram-se a transmissão da toxoplasmose.  Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas 
abaixo: 
I - Ingestão de cistos presentes em dejetos de animais contaminados, particularmente gatos, que 
podem estar presentes em qualquer solo onde o animal transita. Mais comum no nosso meio. 
Ingestão de carne de animais infectados (carne crua ou mal-passada), transmissão intra-uterina da 
gestante contaminada para o feto. 
II - Uma quarta forma de transmissão pode ocorrer através de órgãos contaminados que, ao serem 
transplantados em pessoas que terão que utilizar medicações que diminuem a imunidade (para 
combater a rejeição ao órgão recebido). 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I está incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta. 
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 
19 - Quanto à uretrite não gonocócica. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Clamidia. 
b) Micoplasma. 
c) Ureaplasma. 
d) Neisseria gonorrhoeae. 
 
20 - Consideram-se faringite viral e bacteriana.  Assinale a alternativa verdadeira referente as afirmativas 
abaixo: 
I - É uma inflamação normalmente causada por um vírus, mas também comumente causada por bactérias, pode 
ocorrer em infecções virais (p.ex., gripe e mononucleose infecciosa) e em infecções bacterianas (p.ex., faringite 
estreptocócica) e por doenças sexualmente transmissíveis (p.ex., blenorragia [gonorréia]).  
II - Os sintomas, que incluem a dor de garganta e a dor à deglutição, são semelhantes tanto na faringite viral 
quanto na bacteriana. Em ambas, a mucosa da faringe pode estar discreta ou intensamente inflamada e/ou 
esbranquiçada e/ou uma secreção purulenta. A febre, o aumento dos linfonodos do pescoço e o aumento da 
contagem de leucócitos no hemograma caracterizam tanto a faringite viral quanto a bacteriana, mas podem ser 
mais pronunciados na forma bacteriana. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I está incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta.  
c) As duas afirmativas estão corretas. 
d) As duas afirmativas estão incorretas. 
 

21 - Sífilis é derivado do antropônimo Syphilus, protagonista do poema Syphilis Sive Morbus Gallicus, de 
Girolamo Fracastoro. Assim, é correto afirmar: 
a) Sífilis Secundária é caracterizada pela disseminação dos treponemas pelo organismo e ocorre de 1 a 2 semanas do 
aparecimento do cancro. 
b) São sinônimos de sífilis: cancro mole, lues, avariose. 
c) Aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro, baixo peso, endometrite pós-parto podem ser consideradas 
complicações/conseqüências desta doença. 
d) Penicilina G não é indicado no tratamento de doença sifilítica. 
 
22 - A síndrome dispéptica, um problema atual comum e universal, é caracterizada por sintomas relacionados ao 
aparelho digestório alto. É manifestação de diferentes doenças, mas principalmente das doenças pépticas, ou 
seja, das doenças determinadas pela disfunção cloridropéptica: a doença de refluxo gastro-esofágico (DRGE), a 
úlcera péptica gastroduodenal e a dispepsia funcional. Assim, é correto afirmar: 
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a) A prevalência da síndrome é muito alta na população em geral, em torno de 40%, porém somente um quarto dos 
pacientes procura cuidados médicos por sua causa. 
b) O consenso de Roma III, direcionado para as doenças funcionais do aparelho digestório sugere que, para o 
diagnóstico de dispepsia, sejam considerados como sintomas de dispepsia apenas a dor epigástrica, a pirose epigástrica, 
a plenitude pós-prandial e a saciedade precoce. 
c) O tratamento empírico inicial (prova terapêutica) é uma estratégia também direcionada para pacientes dispépticos 
jovens e sem sinais de alarme. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23 - Paciente de 13 anos, sexo feminino, apresentou lesões aftosas recorrentes há aproximadamente dez meses as 
quais provocavam dificuldade na fonação e deglutição. Referia amigdalites freqüentes com aumento de volume 
em região submandibular bilateralmente além de dores articulares assim como dificuldade na fonação e 
deglutição. Ao exame extra-bucal observava-se lesão em região nasal. Ao exame intra-bucal, observava-se lesões 
ulceradas em língua e lábio. A paciente também informou apresentar úlceras em região genital. Os achados 
microscópicos da biópsia da região nasal e da língua foram inespecíficos. Sobre o caso clínico apresentado é 
correto afirmar, exceto: 
a) Caso clínico trata-se de possível patologia reumatológica Doença de Behcet. 
b) O diagnóstico da referida doença é sobretudo clínico. 
c) O teste da patergia na pele é positivo em cerca de 20 a 30% dos casos. 
d) Os corticóides são muito eficazes no controle da inflamação. 
 
24 - Sobre o uso de antidepressivos no tratamento do tabagismo é correto afirmar, exceto: 
a) Trabalhos tem demonstrado que antidepressivos como fluoxetina, doxepina, nortriptilina, imipramina, paroxetina, 
sertralina e venlafaxina são eficazes no tratamento do tabagismo. 
b) Os medicamentos nunca devem ser usados isoladamente, mas sempre associados à abordagem cognitivo-
comportamental. 
c) A nicotina pode apresentar um efeito antidepressivo, fazendo com que o fumante utilize o cigarro como 
automedicação. 
d) A nortriptilina age na cessação do tabagismo pela ação noradrenérgica, reduzindo os sintomas da síndrome de 
abstinência da nicotina. 
 
25 - Sobre DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), é correto afirmar, exceto: 
a) A espirometria é exame básico que diagnostica a limitação ao fluxo aéreo. 
b) Quando paciente em estádio I, fase estável (VEF1 > 70%), utiliza-se β2-agonista de curta duração e/ou ipratrópio, 
quando necessário. 
c) São broncodilatadores de curta duração: salbutamol, fenoterol e terbutalino. 
d) Na fase estável os corticosteroides sistêmicos devem ser utilizados de forma rotineira. 
 
26 - Nos exames laboratoriais de investigação de anemia por deficiência de ferro espera-se: 
a) No hemograma o VCM (volume corpuscular médio) e HCM (hemoglobina corpuscular média) geralmente estão 
diminuídos. 
b) A contagens de reticulócitos geralmente esta aumentada. 
c) A saturação de transferrina é exame de boa sensibilidade para o diagnóstico de anemia ferropriva, estando aumentado 
nesta condição. 
d)Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
27 - Sobre ITU (infecção do trato urinário) é correto afirmar, exceto: 
a) Tem grande incidência em adultos jovens do sexo masculino. 
b) A Eschirichia coli é a bactéria mais prevalente na etiologias das ITUs. 
c) Clinicamente os quadros de cistite acompanham-se de disúria, polaciúria ou urgência miccional e, ocasionalmente, 
hematúria terminal. 
d) O aumento do número de leucócitos no sedimento urinário representa indício objetivo de infecção urinária. 
 
28 - No dia 26 de abril, comemora-se o Dia nacional da Hipertensão. Assim, é correto afirmar, exceto: 
a) São algumas causas de hipertensão secundária: glomerulopatia, hipertireoidismo, estresse agudo, intoxicação por 
metais pesados, abuso de álcool, insuficiência aórtica. 
b) Diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) são indicados como drogas de primeira escolha no tratamento inicial da 
HAS. 
c) A Hipertensão Arterial Sistêmica é a segunda mais freqüente das doenças cardiovasculares, sendo superada pelas 
dislipidemias.  
d) Hipertensão Arterial é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial 
diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva. 
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29 - O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de incidência crescente. Desta forma marque a alternativa 
correta. 
a) Resultado de glicemia de jejum entre 126 mg/dL e 200 mg/dL, sem sintomas clínicos é diagnóstico de diabetes, não 
sendo necessário confirmação com nova glicemia. 
b) Metformina, glibenclamida, glicazida, insulina NPH são exemplos de fármacos utilizados no tratamento da 
hiperglicemia do diabetes tipo 1. 
c) As causas modificáveis do diabetes tipo 2 são alimentação inadequada e inatividade física. 
d) Poliúria, polifagia e polidipsia não são sintomas clínicos de diabetes. 
 
30 - Botulismo é uma doença neuroparalítica grave.  Verifique se verdadeiro ou falso e marque a alternativa 
correta: 
I - É causada pela liberação de toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum. 
II - Os primeiros sintomas são: diplopia, dificuldade na focalização de objetos, secura da boca e disfagia. 
III - Estas toxinas não são encontradas em alimentos inadequadamente preparados. 
IV - O tratamento específico consiste na administração de antitoxina trivalente A, B e E. 
a) I – V; II – F; III – F e IV – V 
b) I – V; II – V; III – V e IV – F 
c) I – V; II – V. – III – F e IV – V 
d) I – V; II – F; III – F e IV – F 
 

 

 




