PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

PORTUGUÊS
COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS
QUESTÕES DE 01 A 05.

Sabor de Casa
POR ADRIANA MATTA

A magia da tapioca
Tradicionalmente, a tapioca é a base
da alimentação dos índios brasileiros.
Hoje ela aparece em destaque nos cardápios de vanguarda dos chefs mais criativos. A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem custo muito baixo. A mandioca,
ou Mani’oka, foi chamada de raiz mágica
brasileira, tantos são os benefícios
para a nossa saúde.
Está na hora de buscarmos
uma alimentação mais inteligente, privilegiando os ingredientes
que nos fazem bem. Acredito que
podemos unir sabor e saúde no
mesmo prato. Vale a pena se
esforçar. Os cientistas nos dizem
que poderemos viver muito além
dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los
vivê
plenamente.
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar
infantil e inconsequente.
Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é
muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes.
forte
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essenesse
cial. Cuide-se! E viva o nosso caviar branco.
Adriana Matta é chef
proprietária do Cooking Buffet.
Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de
2010.

01. Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem
custo muito baixo.”, a conjunção E destacada tem valor linli
guístico, sem
m alteração do sentido, equivalente a:
A)
B)
C)
D)
E)

pois;
além;
já que;
porque;
vez que.

02. Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir
sabor e saúde.” e “[...] paladar infantil e inconsequente”, os
termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

causa e efeito;
adição e efeito;
adição e consequência;
efeito e concessão;
adversidade e intensidade afetiva.
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03. No fragmento do texto “Para isso, não podemos passar a
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada:
A) exofórica de “alimentação mais inteligente”;
B) catafórica de “paladar infantil e inconsequente”;
C) endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde
no mesmo prato”
D) anafórica de “vivê-los
los plenamente”;
E) endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito além dos 100 anos”.
04. Na frase “Porque
ue a alma também deve ser bem nutrida.”,
o verbo em destaque é da ordem dos:
A)
B)
C)
D)
E)

de ligação, pois se liga ao principal “ser”;
auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
modal, e tem o valor de possibilidade;
auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
de ligação,, pois relaciona-se
relaciona com o sujeito “alma”.

05. Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o
uso da crase é:
A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que
se inicia com artigo “a”;
B) facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante
de possessivos não é obrigatório;
C) facultativo, posto que “nossa”, como um demonstrademonstr
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”;
D) obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem obrigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”;
E) obrigatório, já que devemos
d
sempre usar a crase diante de palavras femininas.
AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDIRESPOND
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:

Os maiores sonhos dos brasileiros
Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas
um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com
você. Eis os números da pesquisa completa:
30% ter a casa própria
18% abrir um negócio
16% ver os filhos felizes, formados e independentes
9% passar em um concurso
público

7,7% salvar vidas
7,1% encontrar alguém para a
vida toda
6,7% fundar uma ONG para
ensina arte
5,5% ter uma segunda profissão

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de
2010.

06. Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como o
maior [...]” e “[...] os oito mais votados [...]”, os termos sublisubl
nhados fazem, respectivamente, uma retomada:
A)
B)
C)
D)
E)

catafórica de sonho e anafórica de sonhos;
catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
catafórica de sonhos e catafórica de sonho.
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07. No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e
explorar”. A alternativa
ernativa que contém a forma nominal destes
verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o
texto é:
A)
B)
C)
D)
E)

brilhantismo, visionário, exploração;
brilhar, avistar, explorar;
brilho, vista, explora;
brilhismo, visão, exploração;
brilho, visão, exploração.

08. O termo destacado em “[...] ter o seu livro publicado e
admirado[...]” refere-se:
A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual
ele foi retirado;
B) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da
pesquisa da Internet;
C) exoforicamente ao respondente
ente da pesquisa na InterInte
net;
D) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “brasi“bras
leiros”;
E) endoforicamente, sob a forma de catáfora,
catá
a “você”.
09. A conjunção E,, geralmente de valor aditivo, no fragmento
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas
pe
e
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor:
A)
B)
C)
D)
E)

causal;
consecutivo;
conclusivo;
final;
adversativo.

10. No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:
A)
B)
C)
D)
E)

os sonhos;
muitas pessoas;
tantos;
para muitas pessoas;
tantos os sonhos.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto
afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

o município é, predominantemente, serrano;
o município é verticalmente edificado;
o município é urbanamente montanhoso;
o município é tipicamente metropolitano;
o município é urbanamente plano.

12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996.
1993
A)
B)
C)
D)
E)

Adinaldo de oliveira Pontes
Manoel Monteiro de Sampaio Filho
José de Melo
Vera Lúcia da Silva Pontes
Antônio Gomes da Silva
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13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos
com a cidade de Mari, EXCETO:
EXCETO
A)
B)
C)
D)
E)

Sapé
Capim
Mulungu
Caldas Brandão
Araçagi

14. Mari é conhecida economicamente
economicame pela predominância:
A)
B)
C)
D)
E)

na prestação de serviços cerâmicos;
pela integração de granjas no setor de avicultura;
na produção e no cultivo de mandioca;
do comércio informal;
de indústrias têxteis.

15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único
utilizado
tilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Marinense
Marense
Mariense
Mariaense
Marilense

16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, relirel
giosamente, a:
A)
B)
C)
D)
E)

Nossa Senhora da Luz
Santa Rita de Cássia
Sant´Ana
São Sebastião
Santo Antônio

17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:
A)
B)
C)
D)
E)

14 de setembro de 1961;
17 de outubro de 1948;
22 de abril de 1954;
19 de setembro de 1948;
19 de setembro de 1958.

18. Como todo município que preza pelos aspectos institucioinstituci
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do
brasão do município de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Verde, amarelo, azul e branco.
Vermelho, amarelo, roxo e verde.
Azul, amarelo, lilás e verde.
Rosa, amarelo, branco e vermelho.
Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional
que o recém-famoso
famoso jogador de futebol Neymar apresentou
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual
q foi demitido
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como
forma de corrigi-lo
lo contrariando, desta forma, seu dirigentes.
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o
jogador Neymar faz parte.
A)
B)
C)
D)
E)

Flamengo
Corinthias
Palmeiras
Santos
São Paulo
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematicasistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas instainst
lou, através de conjuntura política, um campus universitário
na cidade de Araruna.
A)
B)
C)
D)
E)

Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Campina Grande
Centro Federal de Ensino Tecnológico
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Vocação Tecnológico

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

di
E) Citologia de grauu IV com quadro histológico de displasia.
25. Considere agora as seguintes afirmativas relacionadas à
Doença Inflamatória Pélvica,
Pélvica e identifique qual encontra-se
CORRETA:
A) O parceiro da paciente portadora de DIP deve semse
pre ser tratado.
B) A paciente adolescente deve sempre ser internada.
C) Tem como agentes etiológicos a Clamídia e o GonoGon
coco.
D) Apresenta como sequelas a dor pélvica crônica e a
infertilidade.
E) Todas as afirmativas
irmativas estão corretas.

21. Considere as seguintes assertivas relacionadas à conduta
adequada no tratamento do abscesso mamário:
mamário

26. Com relação á Terapia de Reposição Hormonal (TRH),
pode-se
se afirmar corretamente que:

I. Realizar drenagem cirúrgica.
II. Esvaziar ambas as mamas, desprezando o leite assim
ordenhado.
III. Oferecer o leite ordenhado proveniente da mama sas
dia.
IV. Inibição da lactação.

A) A miomatose uterina é contraindicação formal para
TRH.
B) A progesterona em uso contínuo é fundamental para
as pacientes submetidas à histerectomia previamenpreviame
te.
C) O estrogênio produz redução dos níveis de colesterol
total e eleva o HDL colesterol, provocando redução
do risco aterogênico.
D) O estrogênio eleva a resistência periférica à insulina
e consequentemente eleva a incidência de diabetes.
E) A ação benéfica do estrogênio no osso ocorre a nín
vel de osso cortical.

Pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S):
(S):
A)
B)
C)
D)
E)

Todas
Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas I, II e IV
Apenas IV.

22. Com relação à Incontinência Urinária,, no estudo urodiurod
nâmico considera-se que há insuficiência esfincteriana
sfincteriana quanqua
do a pressão de perda for inferior a:
A)
B)
C)
D)
E)

60 cm de H20
70 cm de H20
80 cm de H20
90 cm de H20
95 cm de H20

23. Considere agora uma paciente com resultado de exame
citopatológico classe IV, colposcopia com vascularização
atípica, biópsia: carcinoma “in situ”. Neste caso, sabendo-se
sabendo
que a paciente tem 21 anos de idade, a conduta mais CORRETA é:
A)
B)
C)
D)
E)

Fazer conização.
Realizar
zar histerectomia abdominal total.
Operação de Wertheim-Meigs.
Fazer apenas cauterização.
Fazer curetagem de canal.

24. Na realização de diagnóstico de Carcinoma “in situ” em
definitivo é necessário que exista:
A) Achado de diagnóstico de carcinoma “in situ” na biópsia em 4 quadrantes.
B) Citologia classe III com quadro histológico de neone
plasia intraepitelial de alto grau.
C) Achado de Carcinoma “in situ” após estudos de corco
tes seriados do colo.
D) Achado de Carcinoma “in situ” pela biópsia orientaorient
da.
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27. A anovulação crônica
nica consiste numa desordem reprodutireprodut
va complexa da mulher, ocorrendo em cerca de 5 a 10% das
mulheres no menacme. A respeito desta disfunção, considere
as seguintes afirmações e identifique a CORRETA:
A) A hiperinsulinemia tem participação importante na
fisiopatologia
opatologia da anovulação crônica.
B) Na anovulação crônica os níveis de LH estão frefr
quentemente elevados.
C) Alterações menstruais, hirsutismo, acne, obesidade,
infertilidade e ovários policísticos ao exame de USG
são sintomas/sinais comuns nas pacientes com anoan
vulação crônica.
D) A ausência de ovários policísticos não descarta o did
agnóstico de anovulação crônica.
E) Todas as alternativas anteriores acham-se
acham corretas.
28. A respeito da Vaginose Bacteriana,
Bacteriana considera-se como
critério clínico no seu diagnóstico, com exceção de:
A) O prurido vaginal é característica importante.
B) Presença das chamadas “clue cells”, que represenreprese
tam células epiteliais com aderência de bactérias na
superfície.
C) Elevação do pH vaginal acima de 4,5.
D) Presença de odor característico após adição de solução de Hidróxido de Potássio a 10% à secreção vav
ginal.
E) Presença de secreção vaginal homogênea que usuus
almente adere à parede vaginal e que se evidencia
frequentemente no introito vaginal.
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29. Considere agora as seguintes afirmativas com relação ao
Carcinoma de Células Escamosas invasor da vagina e identiident
fique a única opção INCORRETA:
A) É mais comum em mulheres negras.
B) Geralmente o diagnóstico é rápido, pois a sintomatosintomat
logia é rica e se evidencia precocemente.
C) Produz corrimento hemorrágico com odor fétido.
D) Na maioria dos casos apresenta-se
se como lesão ulceulc
rativa.
E) Sua localização mais frequente é na parede posterior
e superior.
30. A biópsia de colo uterino dirigida de uma lesão colposcócolposc
pica apresentando resultado de “mosaico de pontilhado grosgro
seiro” provavelmente mostrará:
A)
B)
C)
D)
E)

Neoplasia de baixo grau.
Metaplasia escamosa madura.
Cervicite crônica
Hiperqueratose.
Neoplasia de alto grau.

31. Nas pacientes portadoras de infecção urinária, que antibiantib
ótico apresenta menor resistência bacteriana no manejo
clínico dos casos de cistite aguda?
A)
B)
C)
D)
E)

Nitrofurantoína
Norfloxacino
Ciprofloxacino
Trimexazol
Macrolídeos

32. No manejo clínico da síndrome dos ovários policísticos,
qual das substâncias seguintes encontra-se
se formalmente contraindicada?
A)
B)
C)
D)
E)

Quiroinositol
Metformina
Pioglitazona
Troglitazona
Roziglitazona

33. Nas síndromes familiares do câncer de ovário, qual dos
seguintes cromossomos apresenta-se
se alterado?
A)
B)
C)
D)
E)

15
14
17q21
19
13

E) Raloxifeno
36. Identifique dentre as opções seguintes a forma mais agressiva do carcinoma ductal “in situ” de mama?
A)
B)
C)
D)
E)

Micropapilar
Cribiforme
Sólido
Comedocarcinoma
Papilífero

37. Epidemiologicamente, o carcinoma de endométrio é mais
frequente em:
A) Classes economicamente mais favorecidas.
B) Pacientes que não fazem seu exame de PapanicolaPapanicol
ou.
C) Países pobres.
D) Mulheres usuárias de pílulas combinadas.
E) Pacientes
acientes distróficas.
38. No manejo clínico das pacientes portadoras de Endometriose, qual das substâncias seguintes NÃO é utilizada?
A)
B)
C)
D)
E)

Danazol
Gestrinona
Etililestradiol
Antagonistas do GnRH
Progestágenos de depósito

39. No manejo clínico da Vaginose Bacteriana, qual das
seguintes opções terapêuticas não é utilizada?
A)
B)
C)
D)
E)

Metronidazol
Tianfenicol
Clotrimazol
Clindamicina
Secnidazol

40. Qual das substâncias seguintes deve ser utilizada trimestralmente no manejo clínico da paciente portadora de Osteoporose?
A)
B)
C)
D)
E)

Alendronato
Ranelato de estrôncio
Pamidronato
Risidronato
Ibandronato

34. Ainda com relação ao câncer de ovário, qual das opções a
seguir representa sua principal via de disseminação?
disseminação
A)
B)
C)
D)
E)

linfática + transcelômica
Linfática
Hematogênica + linfática
Transcelômica
Hematogênica

35. Qual das alternativas seguintes constitui-se
constitui
na opção
inicial no manejo clínico das alterações benignas mamárias?
A)
B)
C)
D)

Bromoergocriptina
Ácido linolênico
Danazol
Tamoxifeno
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