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PORTUGUÊS

Bola de cristal revela bom 2010 para cinema nacional

Vamos brincar um pouco de bola de cristal. Na minha,
começam a aparecer sinais de que o 2010 do cinema brasileiro
será ótimo, ao menos em termos de público. Com base em uma
lista de lançamentos do site Filme B, é possível arriscar que o
próximo ano será o segundo melhor do período da retomada,
logo abaixo de 2003, que registrou mais de 22 milhões de
espectadores para filmes nacionais.

Quais são os indícios? Primeiro,
claro, “Lula, o Filho do Brasil”, que estreia
em janeiro. Talvez o filme não chegue aos
10 milhões de espectadores desejado
pelo produtor Luiz Carlos Barreto. Mas
dá para dizer, sem medo de errar, que ele
quebrará o recorde de público da
retomada que hoje pertence a “Se Eu
Fosse Você 2”, que teve mais de 6
milhões de ingressos vendidos.

Até aí, foi fácil. Agora uma
previsão mais ousada: “Chico Xavier”, biografia do médium
mineiro com a assinatura de Daniel Filho, vai se aproximar da
casa dos 5 milhões de espectadores. De onde vem essa certeza?
Do sucesso de “Bezerra de Menezes”, filme modesto que levou
mais de 400 mil pessoas ao cinema apenas com seu chamariz
espírita, quase sem campanha de marketing.

Para finalizar, chuto outros quatro filmes que, a meu ver,
vão ultrapassar a barreira de 1 milhão de espectadores: “Quincas
Berro D’Água”, “Bruna Surfistinha”, “O Bem Amado” e “Tropa
de Elite 2”. Ou seja, seis filmes acima dessa marca – um a menos
que em 2003.

Minha bola de cristal só não consegue me dizer se 2010
será bom em termos de qualidade. Aí só Deus sabe. Nesse caso,
as previsões são retroativas. Só dá para afirmar que 2009 foi
decepcionante nesse sentido. Mas isso vai merecer um outro
post em breve.

Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2009/12/08/bola-de-cristal-2010-sera-

otimo-para-o-cinema-nacional/. Acesso em 08/12/2009.

01 – De acordo com o autor 2010 será o ano do cinema brasileiro
porque:

A) lançará um filme que conta a história do presidente do Brasil;
B) o filme “Lula, o filho do Brasil” terá mais de 10 milhões de

espectadores;
C) serão lançados mais de seis filmes em 2010;
D) pela expectativa de público que deve ser maior que em 2003;
E) pela qualidade dos filmes que serão lançados.

Ricardo Calil

É crítico de cinema, redator-chefe da revista “Trip” e colaborador
da “Folha de S. Paulo”. Escreveu sobre filmes e outros assuntos
para o site NoMínimo, a revista “Bravo” e os jornais “Gazeta
Mercantil” e “Jornal da Tarde”, entre outros.

02 – Conforme o tom do texto, a boa previsão para o filme
biográfico “Chico Xavier” se deve ao motivo de que:

A) sua história é admirada por milhares de seguidores da
doutrina espírita;

B) uma grande campanha de marketing foi feita pelo diretor
Daniel Filho;

C) um filme empreitado por um diretor como Daniel filho não se
pode perder;

D) há um grande chamariz por ser de temática espírita;
E) baseado noutro filme do mesmo tema que levou mais de 400

mil pessoas aos cinemas, estima-se que este leve muito mais
gente.

03 – O autor do texto diz que “foi fácil” até determinada previsão
e que nas próximas “vai ousar”. Isso se dá porque:

A) o tema do primeiro filme é demasiado importante para os
espectadores em relação aos demais;

B) é mais fácil prever uma estimativa de números de
espectadores de filmes com temáticas mais comuns do que
aquelas envolvendo assuntos relativos à religiosidade do
povo;

C) o diretor de “Lula, o filho do Brasil” tem um nome mais
relevante no cinema que o do filme “Chico Xavier”;

D) um se trata de uma biografia autorizada e o outro de uma
autobiografia;

E) o primeiro quebrará o recorde de outro filme já estabelecido
no mundo da sétima arte.

04 – Quando o autor do texto afirma “um a menos que em
2003”, referindo-se ao total de filmes para 2010, ele sugere que:

A) o menor índice de filmes implicará em perda de audiência em
2010;

B) que o número 1 milhão corresponderá ao valor de bilheteria
em 2010;

C) mesmo com um número menor de filmes, isso não implicará
menor número de público para 2010;

D) apenas um filme em 2003 não ultrapassou a marca de 1 milhão
de espectadores;

E) somente filmes de 2010 ultrapassarão a marca de 1 milhão de
reais.

05 – Na opinião do autor do texto “2009 foi decepcionante”
pois:

A) produziu poucos filmes em relação a 2003 e 2010;
B) os filmes de 2009 não tiveram bons diretores e produtores

como Daniel Filho e Luiz Carlos Barreto;
C) não obteve um bom número de público como houve em 2003

e 2010;
D) as previsões retroativas a 2009 já previam o fracasso dos

filmes;
E) não houve incentivo por parte das leis de incentivo à cultura

já que não havia nenhum filme importante sendo rodado,
como é o filme sobre Lula.
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06 – O artigo “o” destacado no texto faz uma realização anafórica
com a entidade abaixo relacionada:

A) bola de cristal;
B) cinema brasileiro;
C) ano;
D) film B;
E) espectador.

07 – O pronome pessoal “ele” em negrito e sublinhado no texto
faz uma retomada de:

A) Luiz Carlos Barreto;
B) Lula;
C) Se Eu Fosse Você 2;
D) Lula, o Filho do Brasil;
E) Chico Xavier.

08 – Na frase “De onde vem essa certeza?”, o pronome
demonstrativo essa refere-se cataforicamente a:

A) certeza;
B) sucesso;
C) filme;
D) chamariz;
E) campanha.

09 – Nas frases “Aí só Deus sabe” e “Nesse caso, as previsões
são retroativas”. Os termos destacados fazem uma referência
anafórica a:

A) se 2010 será bom em termos de qualidade;
B) minha bola de cristal;
C) previsões retroativas;
D) se 2010 terá mais espectadores;
E) se 2010 venderá mais filmes.

10 – Na frase “Minha bola de cristal só não consegue me dizer
se 2010 será bom em termos de qualidade”, o termo em destaque
tem função de:

A) índice de indeterminação do sujeito;
B) objeto direto;
C) agente apassivador;
D) preposição condicional;
E) conjunção integrante de uma oração subordinada.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sobre a política do município de Cuitegi, todos os ilustres
abaixo já exerceram o papel de prefeito(a) da cidade, EXCETO :

A) Maria Evanisia Paulino e silva
B) Guilherme Cunha Madruga
C) Januario Soares dos Santos
D) Antonio Paulino Filho
E) Ednaldo Paulo Lino

12 – Todo cidadão que nasce em uma cidade, naturalmente, é
chamado por um gentílico correspondente. Neste caso, quem
nasce em Cuitegi é:

A) cuitegiense
B) cuitegense
C) cuitegiano
D) cuitegieniense
E) cuitense

13 – Todos os municípios abaixo citados fazem divisa com
Cuitegi, EXCETO :

A) Guarabira
B) Borborema
C) Alagoinha
D) Pilõezinhos
E) Pilões

14 – Conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a estimativa da
população do município de Cuitegi corresponde a:

A) 05.824 habitantes
B) 07.243 habitantes
C) 09.473 habitantes
D) 10.124 habitantes
E) 11.935 habitantes

15 – Cuitegi faz parte, geograficamente, de uma mesorregião
do estado da Paraíba formada por 66 municípios denominada:

A) Sertão Paraibano
B) Borborema
C) Agreste Paraibano
D) Mata Paraibana
E) Guarabira

16 – É sabido que em todo município sempre há algo que o
vangloria devido a presença de milhares de pessoas que são
atraídas em uma determinada época, data ou temporada do ano
para comemorar os festejos religiosos. Em Cuitegi não é
diferente, anualmente, as pessoas comparecem durante uma
semana para comemorar a festa de Santos Reis que ocorre no
mês de:

A) janeiro
B) fevereiro
C) julho
D) outubro
E) dezembro

17 – Um fato curioso na cidade de Cuitegi é que Santos Reis
não é oficialmente o padroeiro da cidade, apesar da tradicional
festa que se comemora no município. Religiosamente, o(a)
padroeiro(a) da cidade é:

A) Nossa Senhora da Luz
B) São Sebastião
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C) São Francisco
D) Santo Antônio
E) Nossa Senhora do Rosário

18 – Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba apresentou
um projeto à população paraibana, pegando carona em um
audacioso projeto que será financiado pelo Governo Federal,
que pode ser, de vez, a inclinação ascendente da economia
paraibana para os próximos anos. Trata-se da instalação do
“Porto de Águas Profundas” a ser implantado na cidade de:

A) Cabedelo
B) Mataraca
C) Lucena
D) Pitimbú
E) João Pessoa

19 – Associe entre os nomes abaixo os pontos turísticos com as
cidades a que pertencem e assinale a alternativa correta.

( 1 )Pinturas Rupestres
( 2 )Cruz da Menina
( 3 )Roliúde Nordestina (letreiro)
( 4 )Pico do Jabre
( 5 )Vale dos Dinossauros

(    )Patos
(    )Maturéia
(    )Sousa
(    ) Ingá
(    )Cabaceiras

A sequência correta é:

A) 4, 2, 5, 1, 3
B) 2, 4, 5, 3, 1
C) 3, 4, 5, 2, 1
D) 2, 4, 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 1, 3

20 – Todos os artistas abaixo citados são paraibanos, EXCETO:

A) Chico César
B) Zé Ramalho
C) Elba Ramalho
D) Alcymar Monteiro
E) Renata Arruda

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Qual é o tempo médio, em dias, para o início das
manifestações clínicas do tétano generalizado após ferimento?

A) 10
B) 07
C) 14
D) 03
E) 05

22 – Qual é o tipo histológico mais comum de câncer de pulmão?

A) carcinóide brônquico;
B) carcinoma  de células escamosas;
C) carcinoma bronquioalveolar;
D) carcinoma “oat cell”;
E) adenocarcinoma.

23 – São contra-indicações absolutas para o uso de
anticoncepcional oral, EXCETO:

A) doença da vesícula biliar;
B) sangramento uterino anormal não diagnosticado;
C) neoplasia evidente ou suspeita, hormônio-dependente;
D) Câncer de mama declarado ou suspeito;
E) tromboflebite.

24 – O fator de risco mais importante para o desenvolvimento
da osteoporose é:

A) o sexo;
B) a obesidade;
C) a idade;
D) uso de álcool;
E) a falta de atividade física.

25 – Homem de 26 anos com sintomas dispépticos importantes
há mais de 30 dias, sem melhora com uso de bloqueadores H2.
A conduta mais apropriada é:

A) insistir com a medicação;
B) indicar USG abdominal para pesquisar colecistopatia

calculosa;
C) orientação alimentar e associar benzodiazepínicos à noite;
D) indicar endoscopia digestiva;
E) trocar para omeprazol, ou outro inibidor de bomba protônica.

26 – Jovem de 20 anos de idade com 03 manchas hipocrômicas
localizadas no antebraço e coxas, com alteração da sensibilidade
térmica, tátil e dolorosa. A reação de Mitsuda foi (+), reforçando
a hipótese diagnóstica de hanseníase:

A) virchowiana e multibacilar;
B) borderline e paucibacilar;
C) borderline e multibacilar;
D) indeterminada e paucibacilar;
E) tuberculóide e multibacilar.

27 – A solução de reidratação oral recomendada pelo Ministério
da Saúde contem todos estes componentes, EXCETO:

A) citrato
B) sódio
C) cálcio
D) potássio
E) glicose
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28 – A melhor opção terapêutica para o tratamento ambulatorial
de paciente adulto jovem com pneumonia adquirida na
comunidade sem doença cardiovascular é:

A) cefalosporina de 1ª geração;
B) macrolídeo;
C) cefalosporina de 2ª geração;
D) sulfametoxazol e trimetoprim;
E) penicilina benzatina.

29 – Qual dos fatores de risco cujo controle é mais importante
para a prevenção de AVC em idosos?

A) hipertensão arterial;
B) estresse;
C) sedentarismo;
D) tabagismo;
E) dislipidemia.

30 – Assinale a alternativa CORRETA, com relação à Ar trite
Reumatóide:

A) a vasculite reumatóide é a causa mais comum de óbito;
B) as articulações de ombros e cotovelos são mais

frequentemente acometidas;
C) o comprometimento articular ocorre predominantemente em

pacientes da raça amarela;
D) para o diagnóstico é necessária a positividade do teste de

fator reumatóide e a presença de erosões ósseas ao exame
radiológico;

E) dor e edema em mais de 04 articulações, de forma simétrica,
rigidez matinal por período superior a uma hora e evolução
de mais de 06 semanas permitem o diagnóstico.

31 – São fatores de risco para osteoporose:

A) hereditariedade, etilismo e tabagismo;
B) o comprometimento articular ocorre predominantemente em

pacientes da raça amarela;
C) baixa ingestão de leite, raça negra, tabagismo;
D) obesidade, baixa estatura, raça negra;
E) obesidade, baixa ingestão de proteínas, consumo excessivo

de café, atividade física excessiva.

32 – De acordo com a Divisão de Pneumologia Sanitária, a
revacinação contra a tuberculose é necessária quando?

A) criança com PPD(-).
B) indivíduos PPD (-) independente de idade.
C) de 15 em 15 anos.
D) profissional de saúde PPD (-).
E) comunicantes domiciliares de fonte bacilífera PPD (+).

33 – A melhor opção de contraceptivo hormonal no puerpério é:

A) implante subdérmico se o aleitamento é artificial;
B) com progestágeno somente, quando o aleitamento materno

é exclusivo;
C) combinada oral ou injetável de média dosagem;

D) combinada oral ou injetável de baixa dosagem;
E) combinada oral de baixa dosagem.

34 – Num paciente em crise asmática os achados radiológicos
mais frequentes são:

A) pneumotórax e enfisema pulmonar;
B) hiperinsuflação e consolidação pulmonar;
C) espessamento das paredes brônquicas e bronquiectasias;
D) espessamento das paredes brônquicas e consolidação

pulmonar;
E) espessamento das paredes brônquicas e hiperinsuflação

pulmonar.

35 – Em qual das condições abaixo se espera encontrar o maior
número de brasileiros com intradermorreação de Mitsuda (+)?

A) não-hansenianos;
B) hansenianos indeterminados;
C) hansenianos dimorfos;
D) hansenianos virchowianos;
E) hansenianos tuberculóides.

36 – A Constituição Brasileira de 1988 constituiu o Sistema
Único de Saúde. Seus princípios doutrinários indicam um
conjunto articulado de noções fundamentais à construção do
sistema de saúde. Estes princípios são:

I. descentralização, regionalização e equidade.
II. universalidade, equidade, integralidade e participação

comunitária.
III. referência e contra-referência, integralidade e participação

comunitária.
IV. universalidade, equidade, integralidade sem a participação

comunitária.

Com relação às afirmativas acima, assinale a alternativa
CORRETA:

A) I, II e III estão corretas.
B) somente II está correta.
C) somente I está correta.
D) I e IV estão corretas.
E) todas estão corretas.

37 – Associe, para cada problema de saúde pública, a estratégia
de prevenção principal e mais adequada para abordá-la
(segundo o modelo da Historia Natural e Prevenção de
Doenças):

I. câncer de mama.
II. Pandemia de Aids.
III. Sarampo.
IV. Doença mental institucionalizada.

A. Prevenção primária – promoção da saúde.
B. Prevenção primária – proteção específica.
C. Prevenção secundária – diagnóstico e tratamento precoces.
D. Prevenção terciária – reabilitação.
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Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta as associações
CORRETAS é:

A) I-D, II-C, III-B, IV-A.
B) I-C, II-B, III-C, IV-D.
C) I-C, II-A, III-B, IV -D.
D) I-B, II-C, III-A, IV -D.
E) I-B, II-C, III-D, IV-A.

38 – As receitas geradas no âmbito do SUS (Sistema Único de
Saúde) são:

A) repassadas do governo federal ao setor privado diretamente
por convênios;

B) administradas por uma câmara técnica com a participação de
representantes da prefeitura e do setor privado;

C) administradas pelo legislativo no âmbito do estado;
D) administradas pelo executivo com aplicação direta feita pelo

prefeito;
E) creditadas diretamente em contas especiais e movimentadas

pela respectiva direção da esfera do poder onde foram
arrecadadas.

39 – Na evolução clínica da dengue, a forma hemorrágica
apresenta-se, habitualmente, quando o quadro febril se encontra
em declínio. Assinale os parâmetros laboratoriais que permitem
confirmar a instalação da forma hemorrágica da dengue:

A) redução do complemento (C3) no soro e hipernatremia;
B) redução do fibrinogênio e dos fatores da coagulação;
C) hemoconcentração e plaquetopenia;
D) elevação das transaminases e hipoalbuminemia;
E) hiponatremia e elevação da uréia.

40 – Identifique a associação de parasitoses gastrointestinais
que podem determinar um quadro clínico de síndrome ulcerosa:

A) amebíase e ascaríase;
B) amebíase e giardíase;
C) trichuríase e estrongiloidíase;
D) giardíase e estrongiloidíase;
E) ascaríase e trichuríase.


