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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obri-
gações dos Vereadores do Município de Serra Talha-
da (PE). Sobre este assunto analise as proposições 
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 

O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
13) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Mu-
nicípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
14) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
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Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
16) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e 
foi o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 
E) Celso Amorim. 
 
17) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
18) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 
2010. Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o nor-
te da África. A revolta pelo fim dos regimes autoritá-
rios tomou conta de países. Sobre essas revoltas co-
nhecidas como Primavera Árabe, responda: Qual di-
tador foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
19) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
 

I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
20) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 
Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

21) Paciente do sexo masculino, 58 anos, chega à 
emergência referindo dor torácica aguda em aperto, 
irradiando para braço esquerdo. Realiza ECG com 
supra de ST e ao exame físico apresenta estertores 
creptantes em terço inferior dos pulmões, bilateral-
mente e à ausculta cardíaca apresenta B3. Diante do 
diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, qual a 
classificação Killip do paciente: 
 
A) Killip I; 
B) Killip II; 
C) Killip III; 
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D) Killip IV; 
E) Killip V. 
 
22) Paciente do sexo feminino, 25 anos, vem à unida-
de de saúde com queixa de disúria e febre há uma 
semana, com piora dos sintomas há dois dias, quan-
do passou a apresentar calafrios, vômitos importantes 
e queda do estado geral. Ao exame EGR, eupneica, 
febril (Tax 39,0oC), taquicárdica (120bpm) levemente 
desidratada, ausculta pulmonar e cardíaca sem alte-
rações. Sinal de Giordano positivo. Nega comorbida-
des e refere relações sexuais desprotegidas com o 
seu noivo. Assinale a alternativa que possui o agente 
etiológico e o tratamento mais adequado: 
 
A) E.coli e Ceftriaxone IV; 
B) E. coli e Ciprofloxacino VO; 
C) S. saprophyticus e Levofloxacino VO; 
D) S. saprophyticus e Meropenem IV; 
E) Proteus sp e Piperacilina-tazobactan VO. 
 
23) Paciente com 25 anos, sexo masculino, vem à 
unidade de saúde com queixas de febre há um mês 
com sudorese noturna, perda de peso, anorexia e 
fadiga. Ao exame físico apresenta-se com BEG, eup-
neico, taquicárdico, à ausculta cardíaca apresenta 
sopro sistólico em foco aórtico (4+/4+). Apresenta 
petéquias em região subungueal. O paciente refere 
história de febre reumática, mas está há cinco anos 
sem surto. Nega a presença de sopro cardíaco antes 
do quadro atual. Qual o agente etiológico mais prová-
vel: 
 
A) Micobateriumtuberculosis; 
B) Staphylococcus aureus; 
C) Streptococcusviridans; 
D) Haemophilusparainfluenzae; 
E) Streptococcuspyogenes. 
 
24) Em relação à tricomoníase podemos afirmar, EX-
CETO: 
 
A) A citologia corada pelo método Papanicolau falha 
em até 50% dos casos de tricomoníase; 
B) O ph vaginal normalmente é igual o menor do que 
5,0; 
C) O teste de Whiff é positivo, mesmo que fracamen-
te; 
D) O tratamento tópico não é recomendado, pois não 
atinge níveis terapêuticos adequados; 
E) O Metronidazol 2g, em dose única, é o tratamento 
de escolha na gestação. 
 
25) Um paciente do sexo feminino, 56 anos, vem ao 
seu consultório desejando realizar um “checkup” pois 
está preocupada com a sua saúde. Após uma sema-
na a paciente retorna com os resultados, que são to-
dos normais, com exceção da amilase elevada. Qual 
das condições abaixo NÃO poderia ser responsável 
por tal alteração: 
 

A) Colecistite aguda; 
B) Aneurisma da aorta; 
C) Úlcera péptica; 
D) Câncer renal; 
E) Isquemia mesentérica. 
 
26) A pancreatite é o processo inflamatório agudo do 
pâncreas e possui como uma das suas maiores cau-
sas a litíase biliar. Essa condição pode ser classifica-
da em leve, quando se restringe ao pâncreas, ou gra-
ve, quando acomete os tecidos peripancreáticos. Em 
relação ao tratamento da pancreatite grave, é INCOR-
RETO afirmar: 
 
A) O tratamento inicial deve incluir grandes volumes 
de cristaloides, preferencialmente o ringer lactato; 
B) A profilaxia antibiótica deve ser precocemente inici-
ada e o antibiótico de escolha é o Imipenem; 
C) As pancreatites graves de origem biliar podem ser 
abordadas por papilotomia endoscópica nas primeiras 
24 horas; 
D) A nutrição enteral é associada a menor incidência 
de sepse quando comparada com a nutrição parente-
ral total; 
E) O somatostatina não possui benefício comprovado 
na pancreatite aguda. 
 
27) A acalasia é um distúrbio primário da motilidade 
esofágica, com alterações nos plexo nervoso de Au-
erbach. Em relação ao diagnóstico dessa patologia, a 
esofagomanometria é o exame padrão-ouro, que cos-
tuma apresentar alterações típicas, sendo um deles o 
mais importante. Assinale dentre as alternativas abai-
xo, qual o achado MAIS sugestivo de acalasia: 
 
A) Hipertonia do esfíncter esofágico inferior (EEI); 
B) Déficit do relaxamento fisiológico do EEI; 
C) Aperistalse do corpo esofágico; 
D) Presença de contrações não propulsivas do esôfa-
go; 
E) Aumento da amplitude da onda peristáltica. 
 
28) Paciente com diagnóstico de cirrose hepática que 
apresenta ao exame físico aranhas vasculares, rare-
fação de pelos, ginecomastia, tumefação de parótidas 
e contratura palmar de Dupuytren. Qual a etiologia 
mais provável da cirrose: 
 
A) Hepatite B; 
B) Hepatite C; 
C) Hepatopatia alcoólica; 
D) Esteato-hepatite não alcoólica; 
E) Colangite esclerosante. 
 
29) A doença de Whipple é uma doença infecciosa 
causada pelo bacilo gram-negativo Tropherymawhip-
plei, causando sintomas diarreicos associados a vá-
rios achados extra-intestinais. Dentre estes, existe um 
que é patognomônico da doença de Whipple. Assina-
le a alternativa que contém esse achado: 
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A) Mioarritmiaoculomastigatória; 
B) Presença de granulomas não-caseosos à biópsia; 
C) Macrófagos PAS positivos no exame de fezes; 
D) Paralisia flácida ascendente; 
E) Atrofia das vilosidades e hipertrofia das criptas à 
biópsia. 
 
30) Sobre os exames complementares específicos na 
Dengue, é INCORRETO afirmar: 
 
A) A sorologia é o método padrão-ouro, sendo prefe-
rencialmente realizada pelo método MAC-ELISA e é 
superior ao isolamento viral; 
B) Uma sorologia negativa coletada em fase recente 
da dengue (6 a 10 dias do início dos sintomas) não 
descarta o diagnóstico da dengue; 
C) Em períodos epidêmicos a sorologia só deve ser 
solicitada em paciente a partir do grupo B, em caso 
de dúvida diagnóstica ou segundo orientações da vi-
gilância epidemiológica; 
D) O marcador NS1 é indicador de alta viremia e se 
torna positivo já no primeiro dia do surgimento da fe-
bre; 
E) A detecção do NS1 é altamente sensível e pode 
substituir a sorologia na maioria dos casos. 
 
31) Em relação aos critérios para o tratamento hospi-
talar da pneumonia adquirida na comunidade, assina-
le qual das alternativas NÃO faz parte desses crité-
rios: 
 
A) Idade > 65 anos; 
B) Confusão mental presente; 
C) Ureia sérica > 30 mg/dl; 
D) Frequência respiratória > 30 ipm; 
E) Pressão arterial sistólica < 90 mmHg. 
 
32) A fibrilação atrial é uma das arritmias cardíacas 
mais comuns da prática médica e apesar de aparen-
temente inofensiva pode trazer risco importante de 
eventos tromboembólicos. Na tentativa de estratificar 
esse risco, foi criado o escore CHADS-2, que quando 
maior do que dois indica alto risco tromboembólico e 
necessidade de terapia anticoagulante crônica. Qual 
dos pacientes com fibrilação atrial abaixo tem indica-
ção de anticoagulação de acordo com esses critérios: 
 
A) Paciente com história de AVE isquêmico prévio; 
B) Paciente com hipertensão e dislipidemia; 
C) Paciente com diabetes e IAM prévio; 
D) Paciente com insuficiência cardíaca congestiva e 
coagulopatia; 
E) Paciente com idade maior que 75 anos e insuficiên-
cia renal crônica. 
 
33) Paciente do sexo feminino, 25 anos, vem ao am-
bulatório do seu médico com queixa de cansaço e 
indisposição há um mês. A paciente refere que tudo 
se iniciou quando teve uma “gripe” mais forte, com 
quadro de cefaleia, dor abdominal, febre e astenia. 
Apresentou também a urina de cor mais escura ao 

acordar e após os sintomas da gripe passarem ficou 
sempre bastante cansada e pálida. Aos exames labo-
ratoriais apresentou anemia microcítica e hipocrômica 
e plaquetopenia. O médico desconfiando de um diag-
nóstico, solicitou o teste de Ham, que foi positivo. 
Qual o diagnóstico mais provável: 
 
A) Anemia ferropriva; 
B) Anemia hemolítica autoimune; 
C) Talassemia minor; 
D) Hemoglobinúria paroxística noturna; 
E) Anemia falciforme. 
 
34) O carcinoma de pequenas células ou oatcell é 
responsável por 15 a 20% dos casos de câncer de 
pulmão, mas apresenta o pior prognóstico e a maior 
agressividade entre todos os subtipos histológicos, 
respondendo pela maioria das síndromes paraneoplá-
sicas. Assinale abaixo qual síndrome paraneoplásica 
NÃO está associada principalmente ao carcinoma 
oatcell: 
 
A) Síndrome da antidiurese inapropriada (SIADH); 
B) Síndrome de Cushing; 
C) Osteoartropatia pulmonar hipertrófica; 
D) Síndrome miastênica de Eaton-Lambert; 
E) Degeneração cerebelar subaguda. 
 
35) A lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, dispõe 
sobre a participação popular e sobre os gastos do 
SUS. Qual das alternativas NÃO está de acordo com 
essa lei: 
 
A) Cria os conselhos e conferencias de saúde; 
B) Cria a transferência regular e automática de recur-
sos para os municípios; 
C) Cria a comissão intergestorabipartite e tripartite; 
D) Regulamenta que os conselhos de saúde são per-
manentes e deliberativos; 
E) Estipula a transferência de acordo com o número 
de habitantes e não pela produção. 
 
36) A vacinação é comprovadamente uma das inter-
venções em saúde que tem mais impacto na saúde 
de uma população. No Brasil, todas as crianças de-
vem seguir o PNI (programa nacional de imuniza-
ções), que consegue evitar grande parte das doenças 
imunopreveníveis e que se configura como um dos 
calendários vacinais mais avançados do mundo. No 
entanto existem algumas poucas contraindicações à 
vacina. Assinale a alternativa que configura uma 
VERDADEIRA contraindicação à vacinação: 
 
A) Imunodeficiência congênita; 
B) Antecedente de alergia à penicilina; 
C) Prematuridade; 
D) Desnutrição; 
E) Uso de corticoide em doses baixas. 
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37) A infecção urinária (ITU) na criança é motivo de 
preocupação, pois as cicatrizes renais da pielonefrite 
crônica são importantes causas de doença renal ter-
minal e insuficiência renal crônica nessa faixa etária. 
Uma das maneiras de evitar essas recidivas e o surgi-
mento das cicatrizes renais é a quimioprofilaxia visan-
do manter a urina estéril, ela deve ser instituída e 
mantida após o primeiro episódio de ITU nas seguin-
tes situações, EXCETO: 
 
A) Crianças com bexiga neurogênica; 
B) Crianças com cálculo no trato urinário; 
C) Crianças com obstrução no trato urinário; 
D) Crianças com refluxo vesicoureteral graus III, IV e 
V; 
E) Crianças do sexo feminino com urocultura mostran-
do E.coli. 
 
38) Sobre a otite média aguda (OMA), é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) A vacinação reduziu de forma considerável a taxa 
de OMA por Haemophilusinfluenzae; 
B) As crianças menores de dois anos possuem maior 
risco de desenvolver OMA pois a sua tuba auditiva é 
mais curta e mais horizontal; 
C) O principal fator predisponente da OMA é o resfria-
do comum; 
D) O aleitamento materno comprovadamente reduz os 
casos de OMA em crianças; 
E) A presença de miringite bolhosa aponta para o My-
coplasmapneumoniae como agente etiológico. 
 
39) Paciente com cinco anos de idade, sexo masculi-
no, vem à unidade de saúde apresentando quadro de 
diarreia há cinco dias, com sangue e muco. Há dois 
dias apresentou piora importante do estado geral, 
acompanhado de oligúria e sangramento mucoso. Ao 
exame, estado geral regular, desidratado (2+/4+) eup-
neico, taquicárdico, hipocorado, ausculta cardíaca a 
pulmonar sem alterações. Exames laboratoriais mos-
trando anemia, trombocitopenia e azotemia. Qual o 
agente etiológico mais comumente relacionado ao 
quadro: 
 
A) E. coli enterotoxigênica; 
B) E. coli enterro-hemorrágica O157:H7; 
C) Salmonela; 
D) Vibrio choleriae; 
E) Rotavírus. 
 
40) Em relação à maturação sexual que ocorre na 
puberdade é INCORRETO afirmar: 
 
A) Nas meninas, o primeiro sinal da puberdade é a 
telarca; 
B) A adrenarca ocorre por volta dos 6 aos 8 anos; 
C) O estirão nos meninos ocorre geralmente em G4; 
D) A menarca nas meninas ocorre em M2 de Tanner; 
E) O aumento testicular nos meninos define o estágio 
G2 de Tanner e ocorre devido ao aumento dos túbu-

los seminíferos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




