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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no verso do CARTÃO-RESPOSTA utilizando 

caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); 

somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para 
cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA devidamente 

assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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O JOGADOR DE PALAVRAS 
Fernando Sabino 

 
 “Destarte”, “outrossim”, “obtemperar” são verdadeiros palavrões que, francamente, não há cristão que me obrigue a 
empregar. 
 Caio na asneira de dizer isso a um professor meu velho conhecido e meio abilolado que encontro na rua. _____________, 
ele me arrasta a um bar, a fim de repartir comigo uma cerveja e suas ideias: 
 – Tudo é jogo de palavras. Mas o verdadeiro jogador sabe que é do som das palavras que vem o sentido delas. Se você não 
compreender isso, não vai compreender mais nada. Nunca chegará a entender, por exemplo, que a palavra “almoçar” na verdade 
significa um templo árabe, Ou que a palavra “sinecura” quer dizer um cantinho em forma de nicho de certas sacristias. Ou que o 
nome “Chiquinha” é a terceira pessoa do verbo chiquinhar. Que significa simplesmente chatear. Estou chiquinhando? 
 Como eu dissesse que não, ele renovou os copos e prosseguiu: 
 – Veja a palavra “distância”: não vá me dizer que, em matéria de beleza, você a põe em pé de igualdade com a palavra 
“umbigo”, por exemplo, ou “perereca”. Aliás, toda palavra terminada em “eca” é feia, ridícula ou gaiata: panqueca, cueca, sapeca, 
rabeca, munheca, careca, moleca. E toda palavra em “ância”, já falei em “distância”, é agradável e _______________, qualquer que 
seja a significação: fragrância, infância, substância... 
 – Por causa do sentido – resolvi provoca-lo. 
 – Não senhor: por causa da eufonia, meu velho. A palavra “úlcera” é uma das mais belas da língua portuguesa e “cancro” 
uma das mais feias, significando coisas tão semelhantes. É que em geral uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido. E a 
recíproca (que palavra!) é verdadeira. “Tu” acabou cedendo lugar a “você”, de que os poetas tanto abusaram. Que rima você 
arranjaria para “tu”? 
 Antes que a conversa descambasse, ele prosseguia: 
 – Os maus poetas são, aliás, os grandes corruptores de palavras. Por causa deles é que “saudade” e “luar” acabaram caindo 
na vida fácil. Já um Vinicius de Moraes, por exemplo, escreve versos assim: “Munevada glimou vestasudente”. Não quer dizer nada 
e quer dizer tudo. Leia o poema “Isso é Aquilo” do Carlos Drummond. Esses não brincam em serviço. Ou Manuel Bandeira, com a 
sua protonotária... Você sabe o que quer dizer protonotária? 
 Não deu tempo de responder: 
 – O Aurélio dirá que protonotário era um dignitário da cúria romana. E dignitário? Nada disso, tetrarca! Protonotária é 
apenas aquela a quem o poeta pede: “Pousa na minha a tua mão...” 
 Ordenou outra cerveja e continuou: 
 – As palavras em “ária” são sempre inspiradoras, a começar pela própria. Foi por isso que o poeta pediu: “Maria, digam por 
favor.” Assim também, devíamos dizer “calmaria”, e não “calmaria”, que já sugere algum vento. A sabedoria popular, aliás, acaba 
se impondo. O homem da rua, sem perceber, vai corrigindo o engano e desenvolvendo às palavras o seu verdadeiro sentido, quando 
diz, por exemplo, que uma mulher é “pudica”, pois sabe muito bem que “pudica” só pode ser uma mulher sem-vergonha. Assim 
também “rapariga”, que acabou mulher da vida, ao passo que “donzela” aguentou firme. As palavras em “iga” sempre acabam mal: 
barriga, lombriga, formiga – que tem no nome a expressão de sua pequenez: se fosse “formaga”, “formote” ou “formante”, poderia 
ter o tamanho de um elefante. Por que a palavra “convescote”, lançada para substituir um francesismo não pegou? Porque 
convescote jamais foi ___________. Podia ser um animal das regiões árticas, ou um tempo de verbo que significa vadiar, distrair-se: 
trabalhe mais e convescote menos. O povo é que sabe das coisas. “Marmelada”, por exemplo: dizer que no jogo de futebol houve 
goiabada ou que nas concorrências públicas há sempre pessegada não faz nenhum sentido – é marmelada mesmo. Enfim, as palavras 
é que falam por nós, elas é que nos usam. Deixemos que ajam e reajam como queiram. E vamos pedir outra cerveja, que esta já está 
morna. 
 

A falta que ela me faz. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 112-115. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) Entuziasmado – Armoziosa – piquenique. 
b) Entuxiasmado – harmonioza – pequinique. 
c) Entusiasmado – harmoniosa – piquenique. 
d) Entuziasmado – Armonioza – pequinique. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “árabe” e “ridícula” são proparoxítonas. 
II - “Agradável” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”. 
III - As paroxítonas “infância” e “dignatário” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
03 - As palavras que fazem o plural da mesma forma que “cristão” (1º parágrafo) é: 
a) cidadão. 
b) questão. 
c) pão. 
d) capitão. 
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04 - Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto (último parágrafo) não regida por um nome: 
a) de sua pequenez. 
b) das regiões árticas. 
c) das coisas. 
d) de futebol. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto: 
a) de dizer isso a um professor = de dizer-lhe isso. 
b) escreve versos assim = escreve-os assim. 
c) empregar palavrões = empregá-los. 
d) ele renovou os copos = ele renovou-lhes. 
 
06 - Com referência a ortografia oficial assinale a alternativa correta: 
a) O verbo “poetizar” se escreve com “z”, mas o feminino de “poeta” se escreve com “s”. 
b) A grafia correta do substantivo correspondente a “repartir” é “repartição”. 
c) Há palavras que podem ser grafadas de duas maneiras, ambas aceitas pela norma culta, assim como: coisa - cousa; umbigo – 
embigo. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
07 - Em “Se você não compreender isso, ...” (3º parágrafo). O elemento grifado na frase estabelece uma relação de sentido 
de: 
a) causa. 
b) condição. 
c) consequência. 
d) concessão. 
 
08 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - Segundo o professor os maus poetas usam tanto as palavras belas que elas se tornam vulgares. 
II - A recíproca a que o professor se refere é que uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido e uma palavra feia 
acaba adquirindo um sentido feio. 
III - Para o professor as palavras não tem um significado exato, pois são as próprias palavras que nos impõem um 
significado. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
09 - Um grupo formado por 12 pessoas realiza determinada tarefa em 40 dias. Se esse grupo fosse constituído por 15 pessoas, 
essa mesma tarefa seria realizada em: 
a) 32 dias. 
b) 35 dias. 
c) 42 dias. 
d) 50 dias. 
 
10 - Carlos desenhou um retângulo cujo comprimento mede o triplo da largura. É correto afirmar que o comprimento desse 
retângulo mede: 
a) 5% do perímetro. 
b) 12,5% do perímetro. 
c) 25% do perímetro. 
d) 50% do perímetro. 
 
11 - Um produto pode ser comprado de duas maneiras: a prazo, em duas parcelas iguais de R$ 120,00 ou à vista, por R$ 
200,00. Se esse produto for comprado na modalidade a prazo, a taxa de juros efetivada nessa transação será de: 
a) 15%. 
b) 20%. 
c) 25%. 
d) 50%. 
 
12 - Marcos nasceu quando Noel tinha 9 anos. Hoje, o produto entre as idades de Marcos e Noel é igual a 322. A idade de 
Noel é de: 
a) 21 anos. 
b) 22 anos. 
c) 23 anos. 
d) 24 anos. 
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13 - A turma do 8º ano do colégio de Sandra participou de uma gincana escolar, composta de três provas, cujos tempos são 
computados separadamente. A primeira foi cumprida em 1h 12 min e 25 s, a segunda foi concluída em 36 min 44 s, e a 
terceira em 1 h 05 min 18s. O tempo total gasto pelo 8º ano do colégio de Sandra nessa gincana foi: 
a) 2 h 54 min 27s. 
b) 2 h 27 min 54 s. 
c) 2 h 27 min 17 s. 
d) 2 h 17 min 27 s. 
 
14 - Um capital de R$ 1480,00 quando aplicado à taxa de juros simples por um período de 9 meses retorna um montante de 
R$ 1679,80. O juro efetivado nessa transação é de: 
a) 1,5% a.a. 
b) 13,5% a.a. 
c) 18% a.a. 
d) 24% a.a. 
 
15 - O diagrama abaixo é referente à preferência de um grupo de jovens, no que se refere a pratica de esportes. 

 
De acordo com o diagrama acima, é correto afirmar que: 
a) Apenas 9 pessoas preferem futebol. 
b) Foram consultadas 54 pessoas. 
c) O número de pessoas que gostam de pelo menos dois esportes diferentes é igual a 14. 
d) O número de pessoas que preferem basquetebol é 50% maior do que o número de pessoas que preferem voleibol. 
 
16 - Fabio, Gilmar e Hugo pediram uma porção de polenta frita. Fabio comeu 2/5 da porção, Gilmar comeu 1/4 e Hugo 
comeu 1/3 da porção. Considerando a quantidade mínima possível de pedaços de polenta frita na constituição dessa porção, 
é correto afirmar que: 
a) Essa porção era constituída por15 pedaços de polenta frita. 
b) Sobrou apenas um pedaço de polenta frita. 
c) Gilmar comeu menos de 20% da porção. 
d) Os três amigos comeram toda a porção de polenta frita. 
 
17 - Assinale a alternativa correta referente à Hepatite: 
a) Anti HCV NÃO reagente – resultado pós tratamento/cura. 
b) Ag HBs reagente + Anti HBc reagente – falso positivo. 
c) Anti HBc reagente + Anti HBs reagente – cicatriz sorológica. 
d) AgHBs reagente + Anti HBc não reagente – hepatite crônica. 
 
18 - Quanto à vacina de Hepatite A é correto afirmar: 
a) A vacina contra hepatite do tipo A tem por objetivo proteger 85%. 
b) A hepatite tipo A tem transmissão basicamente via secreções corporais e hematológica. 
c) Geralmente apresenta febre baixa, dores leves no corpo e coriza. 
d) A vacina está indicada para todas as crianças a partir de 1 ano de idade, em duas doses, por via intramuscular, com intervalo de 6 
meses entre elas. 
 
19 - Assinale a alternativa incorreta referente à alanina aminotransferase (ALT): 
a) A necrose em si não é necessária e há baixa correlação entre o grau de lesão hepatocelular e o nível das aminotransferases. 
b) Elevação absoluta das aminotransferases tem grande significado diagnóstico, e não prognóstico, nas hepatopatias agudas. 
c) O Paracetamol pode estar associado. 
d) A enzima lactato desidrogenase (LDH) raramente sofre variação, por isso não há indicação de verificação conjunta. 
 
20 - Assinale a alternativa incorreta referente ao edema de Quincke: 
a) Também chamada de angioneurótico. 
b) Pode relacionar a um efeito direto sobre a degranulação de mastócitos e basófilos por certos medicamentos e meios de 
diagnóstico. 
c) O edema com obstrução de vias aéreas não ocorre. 
d) Infecções Estreptocócicas podem estar relacionadas. 
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21 - Está incorreto quanto ao lúpus eritematoso sistêmico, exceto: 
a) Doença autoimune do tecido conjuntivo. 
b) Pode ser induzido por drogas. 
c) Ativação anticorpo policlonal (estágios iniciais). 
d) Diminuição de linfócito b por defeitos na apoptose. 
 
22 - Relacionado à rubéola, assinale a alternativa incorreta: 
a) Causado por um togavirus do gênero Rubivirus. 
b) Tratamento utiliza antiviral específico. 
c) Diagnóstico diferencial de Dengue e Sarampo. 
d) Gestantes não podem ser vacinadas. 
 
23 - Referente à dengue, assinale a alternativa incorreta: 
a) O vírus é um Arbovírus da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, que inclui quatro tipos imunológicos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 
e DEN-4. 
b) A transmissão se faz pela picada do macho contaminado do mosquito aedes aegypti ou aedes albopictus, pois a fêmea se alimenta 
apenas de seiva de plantas. 
c) A infecção por um deles dá proteção permanente para o mesmo sorotipo. 
d) A imunidade parcial e temporária contra os outros três tipos. 
 
24 - Assinale a alternativa correta referente à leishmaniose: 
a) É uma zoonose mais comum ao macaco e ao homem. 
b) A maioria dos casos de leishmaniose cutânea humana são autolimitados, ocasionando uma subnotificação. 
c) Não existem vacinas específicas. 
d) Taxa de cura de 100%. 
 
25 - Quanto ao ciclo de vida do Aedes aegypti (transmissor da dengue), assinale a alternativa incorreta: 
a) Mosquito bem adaptado ao ambiente urbano. 
b) No Brasil, o Aedes aegypti havia sido erradicado na década de 1950. 
c) Põe seus ovos em grandes quantidades de água limpa, isto é, ricos em matéria orgânica em decomposição e sais minerais em 
grande quantidade (que confeririam características ácidas à água), que preferivelmente estejam expostos ao sol e no peridomicílio. 
d) É considerado vetor de doenças graves como a dengue e a febre amarela. 
 
26 - Referente à síndrome miofascial, assinale a alternativa incorreta: 
a) Caracteriza-se por apresentar pontos-gatilhos. 
b) Geralmente ocorre pelo estresse excessivo sobre os músculos. 
c) Diagnóstico laboratorial para confirmação. 
d) Pode-se utilizar para o tratamento a aculputura e agulhamento à seco.  
 
27 - Na fibromialgia é correto afirmar: 
a) Apresenta triger-points. 
b) Apresenta febrícula característica nas crises de dor. 
c) Síndrome dolorosa não-inflamatória, caracterizada por dores musculares difusas, fadiga, distúrbios de sono, parestesias, edema 
subjetivo, distúrbios cognitivos e dor em pontos específicos sob pressão. 
d) Trata-se somente com uso de AINHs e relaxantes musculares. 
 
28 - Referente à osteomielite, assinale a alternativa incorreta: 
a) Pode ser de origem hematogênica, lesão contígua e secundária – doença vascular periférica. 
b) Staphilococus aureus, Streptococus do Grupo A, Haemophilus influenzae e Enterobacter são agentes causadores. 
c) A ressonância nuclear magnética é pouco efetiva na detecção da osteomielite. 
d) A cintilografia óssea é provavelmente a modalidade de escolha na fase inicial da doença. 
 
29 - Quanto à doença de ekman-lobstein (osteogenese imperfeita – osso de vidro), está correto afirmar: 
a) Portadores nascem sem o cálcio ou é incapaz de sintetizá-lo. 
b) As crianças gravemente atingidas por esta doença nascem já com fraturas múltiplas e o crânio amolecido e geralmente não 
sobrevivem. 
c) As fraturas tratam-se geralmente pelos métodos habituais (por redução e imobilização). 
d) A osteogénese imperfeita grave pode ser detectada durante a gravidez por meio de uma ecografia. 
 
30 - Está correto afirmar sobre à Síndrome de Fournier, exceto: 
a) Fascíte necrotizante que envolve a fáscia superficial e profunda independente da localização. 
b) Caracterizada por endarterite obliterante, seguida por isquemia e trombose dos vasos profundos, resultando em necrose da pele, 
tecido subcutâneo adjacente, músculo e até tecido ósseo. 
c) O espectro antibiótico deve cobrir estafilococos, e streptococos, enterobactérias e anaeróbios. 
d) Comumente se origina de uma infecção ano retal, no trato urogenital, ou na pele dos órgãos genitais.  
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31 - Referente à gangrena gasosa, está incorreto afirmar: 
a) Infecção causada por bactérias do gênero Clostridium. 
b) Presença de edema, tecido hipocorado, vesículas hemorrágicas, evidência de gás no tecido acometido ou por meio de visualização 
direta ao microscópio. 
c) Tratamento pode ser utilizado à câmara hiperbárica. 
d) A excisão cirúrgica está contraindicada por risco de sepse. 
 
32 - Quanto à orquite está correto afirmar, exceto: 
a) Etiologia: vírus, parasitas, espiroquetas, traumas, piogênica, química ou idiopática. 
b) A parotidite não é considerada uma causa. 
c) Sinais e sintomas: aumento de volume escrotal, hiperemia local, dor à palpação do testículo e manuseio dos mesmos. 
d) Diagnóstico através de exame de urina, urocultura, testes para gonorréia e clamídia, leucograma e ecografia escrotal com doppler. 
 
33 - Quanto à clamidia está incorreto relacionar, exceto: 
a) Doença sexualmente transmissível (DST) de maior prevalência no mundo. 
b) Pode infectar homens e mulheres. 
c) É transmitida da mãe para o feto via transplacentária. 
d) Atinge especialmente a uretra e órgãos genitais. Mas pode acometer a região anal, a faringe e ser responsável por doenças 
pulmonares. 
 
34 - Quanto à clamidia está incorreto relacionar, exceto: 
a) Pode acometer a região anal, a faringe e ser responsável por doenças pulmonares. 
b) É uma das causas da infertilidade masculina e feminina. 
c) O recém-nascido corre o risco de desenvolver um tipo de conjuntivite (oftalmia neonatal) e pneumonia. 
d) A vacina contra a clamídia tem eficácia de 100%. 
 
35 - Doença viral transmitida pela picada do mosquito maruim, conhecido popularmente como mosquito pólvora, sintomas 
muito parecidos com os da dengue e malária, apresentando manchas na pele, febre, dores de cabeça, dores musculares e nas 
articulações. Está se falando em: 
a) Febre de oropouche. 
b) Leishmaniose. 
c) Febre maculosa. 
d) Febre amarela. 
 
36 - Manifesta com uma febre, quando o indivíduo é infectado com a bactéria rickeettsia rickeettsii. Pode causar alterações 
no sistema nervoso central, dermatológico, respiratório, gastrointestinal e renal, sendo muito grave e pode levar à morte. 
Está se falando em: 
a) Doença de Lyme. 
b) Doença do carrapato. 
c) Bucelose. 
d) Malária. 
 
37 - Assinale a alternativa correta referente à pediculose, exceto: 
a) Agente etiológico é o Pediculus humanus var. capitis. 
b) Transmissão e contato pessoal (direto) com indivíduos infestados e pelo uso coletivo de utensílios. 
c) É um inseto que não voa, não pula, e pode parasitar o couro cabeludo, corpo e região pubiana, se alimenta de sangue humano e 
vive em torno de 30 dias. 
d) Trata-se somente com medicação tópica. 
 
38 - É uma inflamação da cavidade da orelha média, caracterizada pelo aparecimento rápido de sinais e sintomas, como 
otalgia, febre e irritabilidade. Está se falando em: 
a) Otite Média Crônica. 
b) Otite média aguda. 
c) Otite Externa. 
d) Otite Serosa. 
 
39 - Relaciona-se com a pneumonia, assinale a alternativa incorreta: 
a) Utiliza-se a mesma vacina da meningite. 
b) Vírus, fungos, protozoários e bactérias são capazes de provocá-la. 
c) Mais comuns às pneumonias causadas por pneumococos. 
d) A forma mais comum de contrair a doença é através da circulação sanguínea. 
 
40 - Incapacidade de conciliar o sono e poder manifestar-se em seu período inicial, intermediário ou final. Está se falando 
em: 
a) Hipnose. 
b) Sonolência. 
c) Insônia. 
d) Estado de Coma. 







