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Cargo: Médico Reumatologista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 
O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, 
revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a 
estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, 
recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que 
encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras 
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando 
sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, 
não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num 
bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 
os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou 
travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — 
de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio 
instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos 
grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência 
constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é 
mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. 
O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos 
relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-
lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar 
desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa 
descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento 
habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro 
reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã 
acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força 
e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um 
forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial 

do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele 

é um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador 

de um titã. 
b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de 

um titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões 

utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito 

que pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 
Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 

 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu 

lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não 

foi de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

por falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu 

lírico se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Assinale a alternativa que contenha a doença que faz 

diagnóstico diferencial com a artrite reumatóide e que geralmente 
apresenta fator reumatóide positivo: 
a) Osteoartrite erosiva. 
b) Febre reumática. 
c) Artrite reativa. 
d) Sarcoidose. 

 
18. Não apresenta alteração da motilidade esofagiana: 
a) Polimiosite. 
b) Esclerodermia. 
c) Artrite reumatóide. 
d) Lúpus eritematoso sistêmico. 

 
 

19. Podemos confirmar a artrite gotosa pela presença de: 
a) Cristais de urato. 
b) Hiperuricemia. 
c) Monoartrite em tofos. 
d) Hiperuricosúria. 

 
20. Assinale a alternativa que contenha a doença que cursa com 

ulcerações recorrentes orais e genitais. Além de envolvimento 
ocular: 
a) Síndrome de Churg-Straus. 
b) Doença de Behçet. 
c) Arterite de Takayasu. 
d) Doença de Kawasaki. 

 
21. Diante de um paciente que apresenta crioglobulinemia tipo II, 

podemos pensar como hipóteses diagnósticas: 
a) Vasculites primárias. 
b) L.E.S, artrite reumatóide, doenças linfoproliferativas. 
c) L.E.S, linfomas, herpes simples, doença inflamatória intestinal. 
d) L.E.S, herpes zoster, retocolite ulcerativa. 

 
22. Assinale a doença que pode ser paraneoplásica: 
a) Panarterite nodosa. 
b) Dermatopolimiosite. 
c) Doença de Paget. 
d) Miastenia Gravis. 

 
23. São auto-anticorpos relacionados com o Lúpus Eritematoso 

Sistêmico: 
a) Anti-RNP, anti-Sm. 
b) Anti-Sm, anti-TPO, anti-DNA. 
c) Anti-RNA polimerase, anti-DNA, anti-Sm. 
d) Anti-Sm e anti-DNA. 

 
24. A dosagem de anti-CCP (peptídeo citrulinado cíclico) é útil 

para o diagnóstico e monitoramento de: 
a) Doença de Behçet. 
b) Artrite reumatóide. 
c) Osteoartrite. 
d) L.E.S. 

 
25. O tratamento da crise aguda da gota de escolha é: 
a) AINH e colchicina. 
b) Colchicina e fármacos uricosúricos. 
c) AINH e uricosúricos. 
d) Fármacos uricorredutores. 

 
26. Podem ser manifestações extra-articulares da artrite 

reumatóide: 
a) Renal. 
b) Cardíaca. 
c) Pleuropulmonar. 
d) Todas estão corretas. 

 
27. É (são) fator (es) de risco para manifestações extra-articulares 

da artrite reumatóide: 
a) Fator reumatóide positivo, nódulos reumatóides. 
b) Doença articular severa, fator reumatóide negativo. 
c) Presença do complexo menor de histocompatibilidade de 

classe I DRB2. 
d) Há duas alternativas corretas. 

 
28. Assinale a alternativa incorreta sobre artrite séptica: 
a) As radiografias são pouco úteis, a não ser para afastar 

osteomielite instalada, nos casos de infecção por E. coli ou 
anaeróbios, é possível observar gás dentro da articulação. 

b) O paciente com monoartrite deve ser considerado portador de 

artrite séptica até prova em contrário. 
c) É a forma menos comum de artrite séptica entre adultos jovens 

sexualmente ativos, causada pela disseminação 
hematogênica da Neisseria gonorrhoeae ou infecção 
gonocócica disseminada. 

d) As artrites sépticas são condições infecciosas agudas, em que 

a sinóvia está inflamada pela presença direta de um micro-
organismo. 
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29. São características das espondiloartrites soronegativas, 

exceto: 
a) Presença de oligoartrite periférica assimétrica (de 2-4 

articulações acometidas). 
b) Entesites (inflamação na inserção óssea de tendões, 

ligamentos e cápsulas articulares). 
c) Envolvimento inflamatório das articulações axiais, como a 

coluna vertebral e as articulações sacroilíacas. 
d) Presença de fator reumatóide. 

 
30. A artrite psoriásica pode apresentar-se de várias formas 

clínicas, como: 
a) Envolvimento de interfalangianas proximais. 
b) Oligoartrite simétrica. 
c) Poliartrite assimétrica. 
d) Artrite mutilante. 

 
31. É correto afirmar sobre a gota tofácea crônica: 
a) Diferente dos cistos sinoviais que podem ocorrer na artrite 

reumatóide e na osteoartrite, os tofos são de consistência 
dura. 

b) Os tofos são decorrentes do depósito tofáceo de oxalato de 

cálcio em tecidos periaarticulares. 
c) A transição da gota intermitente para gota tofácea crônica 

ocorre quando períodos intercríticos ficam livres de dor. 
d) Geralmente desenvolve-se após 10 meses de gota aguda 

intermitente. 
 

32. Assinale a alternativa incorreta sobre a doença de Behçet: 
a) As aftas orais são, usualmente, os primeiros sintomas. 
b) Teste de patergia positivo não é específico para esta doença. 
c) Acomete principalmente adultos jovens com idade entre 25 e 

30 anos. 
d) É uma doença vascular inflamatória crônica de etiologia 

desconhecida. 
 

33. No teste de Rosa Bengala: 
a) Observa-se o grau de umidificação pelo filme lacrimal de um 

papel de filtro colocado no saco conjuntival por 5 minutos. 
b) Avalia-se a alteração anatômica do epitélio da córnea, causada 

pela redução da secreção e da produção de mucina pela 
superfície ocular por meio de uma solução de anilina a 1% que 
impregna no epitélio desvitalizado. 

c) Avalia a integridade do filme lacrimal pelo tempo de 

aparecimento de áreas escuras não fluorescentes sobre o 
epitélio conjuntival, após a aplicação de fluoresceína. 

d) Pode demonstrar hipocaptação ou hipoexcreção do 

radiofármaco pelas glândulas salivares. 
 

34. O Lupus induzido por drogas pode ser causado por: 
a) Hidralazina e propiltiouracil. 
b) Propafenona e clorpromazina. 
c) Procainamida e fenitoína. 
d) Todas estão corretas. 

 
35. Sobre o L.E.S. é correto afirmar, exceto: 
a) A síndrome de Sjogren secundária, ceratites e conjuntivites 

inespecíficas são comuns, mas raramente ameaçam a visão. 
b) O comprometimento renal é freqüente e ocorre em metade a 

2/3 dos pacientes. 
c) Entre 80 e 90% dos pacientes têm manifestações cutâneo-

mucosas, e elas incluem 7 dos 11 critérios do ACR para L.E.S. 
d) Entre os fatores associados a sua etiologia estão: genético, 

ambiental, hormonal, infeccioso e drogas. 
 

36. É correto afirmar sobre o fenômeno de Raynaud, exceto: 
a) Não é sintoma exclusivo da esclerose sistêmica. 
b) FRy primário acomete, preferencialmente, mulheres jovens e 

costuma ser simétrico, acometendo mãos, mas pode ocorrer 
também nos pés. 

c) Esclerose sistêmica, L.E.S., A.R., vasculites, dermato e 

polimiosite pode ser causas de FRy primário. 
d) Na esclerose sistêmica, mais de 90% dos pacientes têm FRy 

bem agressivo, com reabsorção de polpas digitais e 
ulcerações por má circulação. 

37. De acordo com a Historia natural da Doença, pode ser 

considerado como medida de prevenção secundária: 
a) Vacinação de bloqueio contra meningite. 
b) Campanhas de vacinação contra pólio. 
c) Fisioterapia. 
d) Preventivo (colpocitologia oncótica) para rastrear câncer de 

colo uterino. 
 
38. Aos municípios é permitido, de acordo com a lei 8080/90: 
a) Constituir consórcios para desenvolver ações de saúde. 
b) Criar leis para a produção nacional de insumos para saúde. 
c) Fazer a vigilância de portos e aeroportos. 
d) Promover a descentralização dos serviços de saúde. 

 
39. São razões mais conhecidas do sub-registro de nascimento 

nas regiões menos desenvolvidas do país: 
a) Parto domiciliar e preço do registro. 
b) Existência de cemitérios clandestinos e partos domiciliares. 
c) Moradia rural e preço do registro. 
d) Preço do registro e cemitérios clandestinos. 

 
40. A razão entre o número de casos novos de uma doença e a 

população exposta ao risco de adquirir esta doença, é o 
coeficiente de: 
a) Prevalência. 
b) Incidência. 
c) Letalidade. 
d) Mortalidade. 

 




