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PORTUGUÊS

Texto 
O amor acaba

     (Paulo Mendes Campos)

 O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo 
de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés 
engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou 
a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva 
contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, 
polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da 
aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, 
que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no 
cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam 
no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos 
soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos 
braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias 
diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos 
monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela 
pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de 
Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, 
no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente 
da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da 
pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos 
brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua 
às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser 
outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade 
simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim 
à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes 
vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo 
parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu 
de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, 
aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; 
e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo 
imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com 
sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, 
na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; 
em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e 
acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se 
dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; 
em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma 
carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou 
antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às 
vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo 
drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba 
em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas 
encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que 
se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o 
amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, 
até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu 
a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela 
que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido 
como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem 
razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes 
o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas 
pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou 
articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de 
tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso 
do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; 
em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor 
acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em 
todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1)	 A	partir	da	leitura	atenta	do	texto,	é	correto	afirmar	que:	
a)  o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial 

apresentando exemplos que, por serem triviais, não 
ilustram um posicionamento efetivo. 

b)  a duração do amor está diretamente relacionada com 
o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas 
pessoas. 

c)  as diferentes experiências retratadas reforçam o 
posicionamento que revela a noção de finitude atribuída 
ao amor. 

d)  a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um 
tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque 
jornalístico ou científico. 

e)  no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela 
primeira pessoa, complementam a estrutura linguística 
subjetiva encontrada no título.    

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo 
e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é 
correto	afirmar	que	o	texto	apresenta:	
a)  apenas duas orações absolutas. 
b)  dois períodos compostos. 
c)  apenas uma frase nominal. 
d)  um período simples e um composto.  
e)  mais de dois períodos simples. 

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas 
outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, 
assinale	a	opção	que	contenha	uma	passagem	do	texto	
que	 ilustre,	 exclusivamente,	 uma	 manifestação	 ou	
referência ao relacionamento de um casal. 
a)  “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, 

filho crucificado de todas as mulheres;”
b)  “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode 

acabar;”
c)  “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
d)  “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas 

femininas;”
e)  “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por 

alguns dias, mas que não floresceu,”

4)

 Por meio de sua seleção vocabular, o autor também 
imprime efeitos de sentido ao seu  texto. Assim, a 
linguagem	por	 ele	 empregada	pode	 ser	 caracterizada	
como	predominantemente:	
a) simbólica
b)  técnica 
c)  objetiva 
d)  popular 
e)  informal

Considere	o	fragmento	abaixo	para	responder	às	questões	
5	e	6	seguintes.	

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; 
e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como 
tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como 
dois polvos de solidão;”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos 
da	língua,	analise	as	afirmativas	abaixo	e,	em	seguida,	
assinale a opção correta. 
I. A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a 

progressão do texto apresentando valor semântico de 
alternância. 

II. A segunda ocorrência da conjunção “e” também 
contribui para a progressão do texto, mas apresenta 
valor semântico de oposição, podendo ser substituída 
por “mas” sem prejuízo de sentido. 

III. Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um 
mesmo referente que é o vocábulo “mãos”. 

a)  Todas as afirmativas estão corretas. 
b)  Apenas I e II estão corretas. 
c)  Apenas a I está correta. 
d)  Apenas II e III estão corretas. 
e)  Apenas a III está correta. 

6)	 As	 construções	destacadas	no	 fragmento	 em	análise	
revelam	o	emprego	de	figuras	de	estilo	que	reforçam	o	
sentido	do	texto.	Trata-se	de	exemplos	de:
a)  Hipérboles
b)  Comparação 
c)  Metáfora 
d)  Metonímia 
e)  Ironia 
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7)	 No	 trecho	 “na floração excessiva da primavera; no 
abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto 
do inverno;”,	 as	 palavras	 em	 destaque,	 no	 contexto	
em	 que	 se	 encontram,	 podem	 ser	 classificadas,	
morfologicamente,	como:	
a)  verbos 
b)  adjetivos 
c)  advérbios 
d)  pronomes
e)  substantivos 

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o 
verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o 
seguinte	papel	semântico:	
a)  revela uma ação que ocorre no momento em que é 

enunciada. 
b)  indica uma ação presente com valor de passado. 
c)  aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, 

uma previsão. 
d)  ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade 

absoluta. 
e)  denota uma possibilidade relacionada ao presente da 

enunciação. 

9)	 Observe	o	fragmento:	“depois	de	três	goles	mornos	de	gim	
à	beira	da	piscina”.	Nele,	o	acento	grave	é	compreendido	
também	pelo	papel	sintático	da	construção	em	que	ele	se	
encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em 
que	se	destaca	um	exemplo	de	palavra	ou	expressão	que,	
embora	 não	 corresponda	 ao	 mesmo	 valor	 semântico,	
exerça a mesma função sintática do termo destacado 
neste enunciado. 
a)  “num domingo de lua nova” 
b)  “polvilhando de cinzas o	escarlate	das	unhas” 
c)  “na compulsão da simplicidade simplesmente” 
d)  “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos” 
e)  “e acaba nas encruzilhadas de Paris” 

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é INCORRETO 
afirmar	que:	
a)  A finitude do amor está na impossibilidade de um novo 

recomeço em função das experiências anteriores. 
b)  A finalidade do término de um amor está diretamente 

relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência 
descrita como cíclica pelo autor. 

c)  Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à 
ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do 
pronome indefinido “todos”. 

d)  A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume 
conotação plenamente positiva em função de uma 
relação direta com a ideia de finitude. 

e)  Não é possível prever o momento em que o amor pode 
acabar embora o autor aponte, categoricamente, a 
certeza de seu fim.  

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11)	Marcos	 utilizou	
4
3  de 

5
3 	 do	 salário	 que	 recebeu	 

	 para	pagar	dívidas,	e	gastou	ainda	20%	do	restante	do	
salário	para	comprar	mantimentos.	Se	ainda	lhe	restou	
R$	1.320,00,	então	o	valor	total	do	salário	que	Marcos	
recebeu	foi,	em	reais,	igual	a:
a) R$ 2.500,00
b) R$ 2.357,14
c) R$ 3.771,43
d) R$ 3.000,00
e) R$ 3.200,00

12)	O	 administrador	 de	 uma	 sorveteria	 quis	 saber	 a	
preferência	 de	 seus	 clientes	 sobre	 três	 sabores:	
morango,	chocolate	e	abacaxi.	Para	isso,	elaborou	uma	
ficha	 em	 que	 cada	 cliente	marcaria	 com	 um	 X	 quais	
sabores eram de sua preferência, podendo marcar  
quantos	sabores	quisesse.	O	resultado	foi	o	seguinte:	
27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os 
sabores	morango	e	chocolate,	48	marcaram	chocolate	e	
abacaxi,	52	marcaram	morango	e	abacaxi,	80	marcaram	
abacaxi,	 78	 marcaram	 morango	 e	 82	 marcaram	
chocolate.	Se	todos	os	clientes	marcaram	pelo	menos	
um	 sabor	 e	 preencheram	 somente	 uma	 ficha	 cada,	
então	o	total	de	clientes	consultados	foi:
a) 417
b) 390
c) 117
d) 286
e) 142

13)	Considerando	a	sequencia	lógica:	3,	A,	5,	C,	8,	E,	12,	G,..., 
o	 décimo	 e	 o	 décimo	 terceiro	 termos	 da	 sequência,	
considerando o alfabeto de 26 letras, são, 
respectivamente:
a) I ; 30
b) 30 ; L
c) I ; 23
d) K ; 23
e) 23 ; I

14)	A	frase	“Se	a	Terra	é	um	planeta,	então	não	emite	luz”	é	
equivalente	a	frase:
a) A Terra é um planeta e não emite luz.
b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15)	P	e	Q	são	proposições	simples	e	o	valor	 lógico	de	P	
condicional Q é falso. Nessas condições, é correto 
afirmar	que:
a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é 

verdade.
b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é 

verdade.
d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser 

falso ou verdade.
e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é 

falso.
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, 
de	15	de	dezembro	de	2011,	assinale	a	alternativa	correta	
sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH.
a) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 

pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
excluindo a prestação às instituições de ensino.

b) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos mediante convênio médico de assistência 
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às 
instituições de ensino.

c) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos mediante convênio médico de assistência 
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela 
prestação às instituições de ensino.

d) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
assim como a prestação às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública.

e) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos mediante convênio médico, exclusivamente, 
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 
comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA 
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. – EBSERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro	de	2011,	assinale	a	alternativa	correta.
a) O Conselho de Administração reunir-se-á, 

ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, 
ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus 
membros.  

b) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus 
membros.  

c) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, 
ou por solicitação unânime de seus membros.  

d) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, 
ou por solicitação unânime de seus membros. 

e) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de 
seus membros.  

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA 
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. – EBSERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro	de	2011,	quanto	ao	Conselho	Fiscal,	assinale	
a alternativa correta.
a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da 

EBSERH, compõe-se de três membros efetivos e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de 
Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois 
anos contados a partir da data de publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSERH, 
compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados 
a partir da data de publicação do ato de nomeação, 
podendo ser reconduzidos por igual período.

c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da 
EBSERH, compõe-se de três membros efetivos e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de 
Estado da Educação, sendo seus mandatos de três 
anos contados a partir da data de publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.

d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSERH, 
compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados 
a partir da data de publicação do ato de nomeação, não 
podendo ser reconduzidos.

e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSERH, 
compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo 
seus mandatos de dois anos contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, não podendo ser 
reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do 
REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSERH sobre a 
Diretoria Executiva.
a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos 

regimes de alçada para as várias instâncias de gestão 
da EBSERH.

b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, 
indicadores e sinalizadores para o monitoramento e 
avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes 
da EBSERH, consolidados e apresentados pela Diretoria 
de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, 
em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, 
a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e 
avaliação conjunta com elas.

c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir 
os bens, serviços e negócios da EBSERH, e decidir, 
apenas por iniciativa própria, sobre operações de 
responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada 
decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.

d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar 
continuamente os processos de serviços e de gestão, 
assim como as condições para o funcionamento 
adequado da Sede, das filiais da EBSERH ou outras 
unidades descentralizadas.

e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as 
linhas orientadoras das ações da EBSERH.
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20) Assinale a alternativa correta nos termos do 
REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSERH sobre a 
solicitação para inclusão de matérias nas pautas das 
reuniões	ordinárias	do	Conselho	de	Administração,	do	
Conselho	Fiscal	e	do	Conselho	Consultivo.
a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião 

até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis 

antes da data de realização da respectiva reunião.
c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias 

corridos após a data da convocação da respectiva 
reunião.

d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião 
até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua 
realização.

e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias 
corridos após a data da convocação da respectiva 
reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21)	Assinale	a	alternativa	correta	sobre	a	evolução	histórica	
da	 organização	 do	 sistema	 de	 saúde	 no	 Brasil	 e	 a	
construção	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	quanto	
à	 implantação	 da	 Reforma	 Administrativa	 Federal,	
quando	ficou	estabelecido	que	o	Ministério	da	Saúde	
seria o responsável pela formulação e coordenação da 
Política	Nacional	de	Saúde	e	ficaram	as	seguintes	áreas	
de	competência:	política	nacional	de	saúde;	atividades	
médicas	 e	 paramédicas;	 ação	 preventiva	 em	 geral,	
vigilância	sanitária	de	fronteiras	e	de	portos	marítimos,	
fluviais	e	aéreos;	controle	de	drogas,	medicamentos	e	
alimentos	e	pesquisa	médico-sanitária.
a) 1963.
b) 1969.
c) 1956.
d) 1961.
e) 1967.

22) Assinale a alternativa INCORRETA	sobre	a	organização	
dos	 Conselhos	 de	 Saúde,	 nos	 termos	 da	 Resolução	
453/2012	do	Conselho	Nacional	da	Saúde.
a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 

em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal. O 
mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, 
quando não houver Conselho Estadual de Saúde 
constituído ou em funcionamento. 

b) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, representação do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, como conselheiros, é preferencial 
nos Conselhos de Saúde. 

c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não 
serão remuneradas, considerando-se o seu exercício 
de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do 
trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de 
justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e 
instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração 
de participação de seus membros durante o período 
das reuniões, representações, capacitações e outras 
atividades específicas.

d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde 
pelos seus atos conforme legislação vigente.

e) O número de conselheiros será definido pelos 
Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23)	Assinale	 a	 alternativa	 correta	 quanto	 às	 disposições	
do	 artigo	 195	 da	 Constituição	 Federal,	 sobre	 o	
financiamento	da	seguridade	social.
a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais.

c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total.

d) São passíveis de cobrança de contribuição para a 
seguridade social todas as entidades beneficentes de 
assistência social.

e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da 
seguridade social independe de fonte de custeio total.

24)	Sobre	a	Lei	Federal	nº	8.080	de	19/09/1990	que	dispõe	
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação	da	saúde,	a	organização	e	o	funcionamento	
dos serviços correspondentes e dá outras providências, 
assinale	a	alternativa	correta:
a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não 

integra a política de recursos humanos.
b) Entre os objetivos da política de recursos humanos 

estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva 
aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos 
a organização de um sistema de formação em todos os 
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.

d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos 
ou empregos não poderão exercer suas atividades 
em mais de um estabelecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

e) A política de recursos humanos na área da saúde será 
formalizada e executada, articuladamente, em uma 
única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 
de	 28/12/1990	 que	 dispõe	 sobre	 a	 participação	 da	
comunidade	 na	 gestão	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS}	 e	 sobre	 as	 transferências	 intergovernamentais	
de	recursos	financeiros	na	área	da	saúde	e	dá	outras	
providências, assinale a alternativa correta.
a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não 

incluem investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.

b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não 
incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal 
do Ministério da Saúde.

c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem 
cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal, desde que não destinados a investimentos na 
rede de serviços.

d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 
alocados como despesas de custeio e de capital do 
Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta.

e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não 
permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) No tratamento medicamentoso da ejaculação precoce, 
podemos	considerar	o	uso	das	seguintes	medicações:
I. Paroxetina e sertralina
II. Clomipramina e paroxetina 
III. Fluoxetina e dapoxetina
IV. Tramadol e anestésico tópico

	 Estão	corretas:
a) I e II, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) II ,III e IV, apenas.
e) I,II,III e IV.

27)	As	disfunções	sexuais	mais	comuns	no	envelhecimento	
dos	homens	e	das	mulheres,	são	respectivamente:
a) Ejaculação precoce e anorgasmia
b) Disfunção erétil e desejo hipoativo
c) Disfunção erétil e vaginismo
d) Perda de libido e anorgasmia
e) Ejaculação precoce e dispareunia

28)	A	posição	sexual	mais	relacionada	à	fratura	peniana	é:
a) Posição missionária
b) Penetração por trás (doggy position).
c) Mulher dominante (cowgirl)
d) Posição espanhola 
e) Felação 

29) Em relação ao tratamento da disfunção erétil, podemos 
afirmar:
a) Os inibidores da fosfodiesterase são contraindicados 

em homens tomando bloqueadores alfa adrenérgicos.
b) O sildenafil tem efetividade semelhante ao vardenafil e 

tempo de duração mais prolongado que o tadalafil.
c) A bomba peniana a vácuo não deve ser usada devido 

ao risco de necrose peniana.
d) Homens que tomaram sildenafil, não podem ingerir 

nitratos nas próximas 24 hs.
e) O uso de sildenafil é uma importante causa de 

priapismo.

30)	Em	relação	às	parafilias,	podemos	afirmar:
a) A predominância deste transtorno é feminina.
b) Nos homens o transtorno costuma ter início após 50 

anos.
c) A ocorrência de comportamentos parafílicos tem um 

pico entre 15 e 25 anos.
d) O sadomasoquismo é uma alteração na escolha do 

objeto de desejo sexual.
e) O tratamento deve ser feito com psicoterapia.

31)	É	correto	afirmar:
I. A adolescência inicial: ocorre diminuição do interesse 

pelas atividades com os pais, preocupação com 
mudanças corporais, insegurança acerca da aparência, 
experimentação sexual com masturbação, relação 
intensa com amigo do mesmo sexo.

II. A adolescência média: começam conflitos com os 
pais, começam relacionamentos mais românticos, 
início de  comportamentos de risco: atividade sexual 
desprotegida e uso de substâncias.

III. A adolescência tardia: intensificação dos conflitos com 
os pais e familiares, não aceitação de valores morais e 
religiosos, acentuação de comportamentos de risco.

a) I, II e III são corretas, apenas.
b) I e II são corretas, apenas.
c) I e III são corretas, apenas.
d) II e III são corretas, apenas.
e) Todas estão incorretas.

32)	Podemos	afirmar	que:
a) A cefaleia primária associada à atividade sexual é mais 

prevalente em mulheres do que em homens.
b) Não existe necessidade de investigação diagnóstica na 

cefaleia orgásmica, pois a história clínica é suficiente.
c) A cefaleia orgásmica se caracteriza por ser uma pressão 

na região frontal da cabeça.
d) Hemorragia subaracnóide é um diferencial importante 

da cefaleia orgásmica.
e) O tratamento preventivo é feito com paracetamol antes 

da atividade sexual.

33)	Em	 relação	 à	 compulsão	 sexual,	 podemos	 afirmar	
todas as alternativas abaixo, exceto:
a) Ocorre busca compulsiva de novas parcerias, 

masturbação compulsiva e consumo exacerbado de 
filmes ou literatura erótica.

b) O início do quadro frequentemente é acompanhado 
de egossintonia que impede o portador de se tratar 
precocemente.

c) Pode ser parafílica e não parafílica.
d) Inicia-se geralmente no final da adolescência ou início 

da vida adulta.
e) A primeira linha de tratamento se constitui nos fármacos 

de ação antiandrogênica.

34)	Assinale	a	alternativa	correta:	
a) Homens que mantém relações sexuais com homens 

(MSM),  devem ser imunizados para hepatite A e B, 
realizar screening anual para HIV, sífilis ,clamídia e 
gonorreia.

b) Screening com mamografia nas mulheres lésbicas deve 
ser mais frequente do que nas mulheres heterossexuais, 
pois a prevalência de nuliparidade e tabagismo é maior 
nesta população.

c) A necessidade de Papanicolau é menor nas mulheres 
lésbicas em relação às heterossexuais.

d) Screening para carcinoma anal só se justifica em 
homens com sorologia positiva para HIV.

e) Práticas sexuais como bare backing e rimming são 
consideradas de baixo risco para DST.

35)	Em	 relação	 ao	 orgasmo	 feminino,	 podemos	 afirmar	
todas abaixo, exceto:
a) A maioria das mulheres necessitam algum grau de 

estimulação clitoridiana para atingir o orgasmo.
b) No diagnóstico diferencial dos problemas orgásmicos, 

devemos incluir esclerose múltipla e uso de 
antidepressivos serotoninérgicos.

c) Existem evidências de que a injeção de colágeno para 
aumentar o ponto G melhora a disfunção orgásmica.

d) Os exercícios de Kegel têm sido propostos para 
aumentar o orgasmo, entretanto a evidência é limitada.

e) O tratamento de 1ª linha para a maioria das mulheres 
com disfunção orgásmica primária é a masturbação 
direta.

36)	Mulher,	 40	 anos,	 vem	 com	 queixa	 de	 diminuição	 do	
desejo	 sexual	 há	 5	 anos.	 Refere	 estar	 casada	 há	 10	
anos e tem um bom relacionamento com o marido. 
Refere	que	não	procura	o	seu	marido,	mas	quando	ele	a	
procura e começa com carícias ela se anima e tem uma 
boa	relação	sexual.	Nega	uso	de	medicamentos	,	nega	
queixas	sugestivas	de	depressão.	Qual	sua	orientação	
para	a	paciente	acima:
a) Tranquilizar a paciente, explicando o modelo circular de 

desejo feminino.
b) Encaminhar para psicoterapia de casais.
c) Orientar coleta de testosterona para checar necessidade 

de reposição hormonal.
d) Introduzir bupropiona.
e) Orientar exercícios masturbatórios.
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37)	Freud	 acreditava	 que	 os	 traumas	 sexuais	 da	
infância	 constituíam	 importantes	 determinantes	
da	 psicopatologia	 adulta.	 Ele	 acreditava	 em	 um	
desenvolvimento psicossexual em fases. Sobre o tema 
assinale a incorreta:
a) A fase oral vai do nascimento a aproximadamente 2 anos 

de idade, a libido está vinculada com a necessidade de 
manter-se vivo mediante a sucção e a mastigação.

b) Fase anal vai dos 2 aos 4 anos de idade a libido se 
organiza em torno da zona erógena anal e o objeto de 
satisfação está ligado com a expulsão / retenção e o 
valor simbólico das fezes. 

c) Fase fálica a libido está polarizada nos genitais e no 
namoro edípico. A criança vive o complexo de Édipo 
(mais ou menos entre 10 e 12 anos de idade), definido 
como ¨o conjunto organizado de desejos amorosos e 
hostis que a criança experimenta em relação a seus 
pais¨

d) Fase de latência . Caracteriza-se por um aparente 
desinteresse na área da sexualidade e uma maior 
inibição no relacionamento com o sexo oposto. A 
energia sexual direciona-se para outras atividades, 
como estudo e a prática esportiva o que possibilita a 
aquisição de novos conhecimentos e habilidades. 

e) Fase genital se caracteriza pela organização da libido 
em torno das áreas genitais. Neste período elabora-se a 
identidade sexual do indivíduo. Do ponto de vista físico, 
está agora, capacitado a realizar na sua plenitude as 
funções orgásticas e reprodutivas.

38) No manejo de pacientes em tratamento com inibidores 
seletivos	de	receptação	de	serotonina	e	que	se	queixam	
de	 disfunção	 sexual,	 podemos	 tentar	 a	 seguinte	
estratégia:
I. Diminuir a dose ou realizar “drug holiday”
II. Trocar para outro inibidor seletivo de recaptação de 

serotonina.
III. Trocar para um inibidor não seletivo da recaptação de 

serotonina.
IV. Usar uma segunda droga para compensar os efeitos 

adversos.
	 Estão	corretas	as	afirmativas:

a) I,II e III são corretas
b) I,III e IV são corretas
c) I,II e IV
d) II,III e IV são corretas
e) I,II,III e IV são corretas

39) Assinale a alternativa incorreta;
a) Os pedófilos são comumente extrovertidos e 

apresentam desejos ou práticas sexuais com crianças 
ou púberes (em geral com 13 anos de idade ou menos).

b) O fetichismo foi definido pela necessidade de objetos 
inanimados como meio exclusivo para a excitação 
sexual.

c) O fetichismo transvéstico se caracteriza pela excitação 
provocada pela utilização de roupas do sexo oposto. 

d) O frotteurismo se caracteriza pela excitação sexual 
ao tocar e/ou esfregar-se em uma pessoa sem o seu 
consentimento.

e) Voyeurismo se caracteriza pela excitação sexual ao 
observar indivíduos nus, despindo-se ou em atividade 
sexual, em geral, estranhos que não sabem que estão 
sendo observados.

40)	Segundo	o	entendimento	jurídico	doutrinário	brasileiro,	
o	 aborto	 pode	 ser	 definido	 como	 a	 interrupção	 da	
gravidez	a	partir	do	momento	em	que	se	dá	a	nidação,	
isto	é,	a	ligação	de	implantação	do	embrião	no	útero	da	
mãe.	Por	sua	vez,	o	aborto	é	tratado	nos	artigos	124	a	
129	do	Código	Penal,	que	regulam	a	legalidade	de	sua	
prática. De acordo com a lei e o ordenamento jurídico 
do	Brasil,	pode-se	afirmar	que:
a) O aborto, ao contrário do estupro, é permitido no País, 

desde que não seja praticado em público, quando será 
considerado como atentado grave ao pudor.

b) O aborto configura-se como crime, sendo considerado 
ilegal em todas as hipóteses possíveis e previstas na 
legislação, sem exceções.

c) O aborto poderá ser praticado, no Brasil, apenas 
quando em decorrência de estupro.

d) Com as crescentes demandas de direitos para 
mulheres, o aborto não será considerado como crime 
quando praticado pela própria pessoa, mas apenas 
quando praticado por terceiros.

e) O aborto é permitido, no Brasil, quando decorrente de 
estupro, quando coloca a vida da gestante em risco, 
ou quando se trata de feto anencéfalo, sendo praticado 
por médico.

41)	Em	 relação	 ao	 transtorno	 de	 identidade	 de	 gênero,	
podemos	afirmar	todas	as	alternativas	abaixo,	exceto:
a) Existe identificação forte e persistente com o sexo 

oposto.
b) Existe desconforto com o próprio sexo  e sentimento de 

inadequação no papel deste sexo.
c) Ocorre sofrimento clinicamente significativo.
d) A perturbação é concomitante a uma condição 

intersexual física.
e) Pode ocorrer prejuízo no funcionamento social ou 

ocupacional.

42)	Homem,17	 anos,	 refere	 que	 1	 semana	 após	 relação	
sexual sem proteção começou com corrimento uretral 
purulento.	Após	5	dias,	começou	com	dores	em	várias	
articulações e febre, porém, no momento, apenas o 
joelho	 está	 muito	 dolorido	 e	 com	 sinais	 flogísticos.	
Realizada	punção	articular	com	saída	de	líquido	turvo.	
Qual	organismo	esperamos	encontrar	no	líquido?
a) Cocos Gram positivos.
b) Diplococos Gram negativos.
c) Bacilos Gram positivos
d) Flora mista
e) Bacilos Gram negativos

43)	Leia	as	afirmativas	abaixo:
I. A homossexualidade era praticada pelos romanos 

desde o início desta civilização.
II. A reação a esse tipo de orientação sexual variou ao 

longo da história, desde a condenação à morte em 
fogueira, à aplicação de torturas e castração.

III. A cultura judaica valorizou a heterossexualidade por 
sua função procriadora.

IV. Os cristãos valorizaram acima de qualquer prática 
sexual a manutenção da castidade.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas III.
e) I, II, III e IV.
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44) Assinale a alternativa incorreta:
a) O total reconhecimento da orientação homossexual 

só ocorre, para a maioria dos casos, no final da 
adolescência ou no início da vida adulta. 

b) Experiências com parcerias do mesmo sexo, no início 
da adolescência já demonstram o componente afetivo 
de homossexualidade.

c) Kinsey criou uma escala de valoração homossexual, 
fixando em 6 pontos a homossexualidade exclusiva, 
0 a heterossexualidade exclusiva e 3 pontos para um 
comportamento intermediário, bissexualidade.

d) Existem padrões de comportamento homossexual 
em que a motivação não é o desejo específico e 
preferencial, isto é, a homossexualidade é situacional 
como no caso de prisioneiros e marinheiros.

e) Calcula-se que, nas civilizações modernas, 5 a 10% 
dos indivíduos sejam exclusivamente homossexuais.

45)	Em	 relação	 à	 transmissão	 das	 DST	 (doenças	
sexualmente	transmissíveis)	podemos	afirmar:
a) HIV, gonorreia, sífilis e clamídia não são transmitidas 

por sexo oral.
b) Os preservativos são efetivos na proteção das DST 

transmitidas por secreções, porém são menos efetivos 
naquelas transmitidas através do contato da pele e 
mucosas.

c) Os preservativos são efetivos na proteção das DST 
transmitidas por secreções e pelo contato com a pele.

d) O sexo oral é um fator de risco de câncer na orofaringe 
associado ao HPV, por esta razão se recomenda 
screening para HPV na orofaringe.

e) A penetração digital na vagina ou no ânus apresenta 
o mesmo risco de aquisição de DST que a penetração 
peniana.

46)	Em	 relação	 ao	 ciclo	 sexual,	 segundo	 WMasters	 e	
Johnson,	 podemos	 afirmar	 todas	 as	 alternativas	
abaixo, exceto:
a) O ciclo sexual da resposta humana é dividido em 4 

fases: desejo, excitação, orgasmo e resolução.
b) Durante a excitação na mulher ocorre uma transudação 

das paredes vaginais, aumento das mamas e do clitóris.
c) Ocorre retração clitoridiana na fase pré orgástica 

feminina, podendo acorrer uma reação maculo papular 
cutânea generalizada.

d) A testosterona é responsável pela libido, no entanto, a 
progesterona e a prolactina também podem aumentar 
a libido.

e) Na excitação masculina ocorre a ereção rápida com 
elevação do saco escrotal.

47)	Em	relação	à	síndrome	da	excitação	sexual	persistente	
na	mulheres,	podemos	afirmar:
a) É uma excitação espontânea e persistente nos órgãos 

genitais com ou sem orgasmos, sem desejo sexual.
b) Têm nítida relação com hiperssexualidade e 

bipolaridade.
c) As causas são psicológicas e a paciente demora para 

procurar ajuda, pois se sente envergonhada.  
d) As mulheres que sofrem desta síndrome normalmente 

não querem ser tratadas.
e) Nâo existe associação com a síndrome das pernas 

inquietas,

48)	Homem	30	anos	vem	ao	seu	consultório	com	a	esposa	
que	se	recusa	ter	relações	sexuais,	pois	acha	que	seu	
parceiro	 gosta	 apenas	 de	 seus	 sapatos.	 Ela	 refere	
que	 no	 começo	 do	 relacionamento	 não	 se	 importava	
quando	 o	 parceiro	 queria	 ficar	mexendo	 e	 cheirando	
seus	sapatos,	mas	agora	ela	se	incomoda,	pois	sente	
que	não	é	o	objeto	de	desejo	de	seu	marido.	Qual	sua	
conduta	diante	do	caso:
a) Explicar à esposa que muitas pessoas se excitam de 

maneira diferente e que ela deve compartilhar das 
fantasias do marido.

b) Explicar à esposa que se trata de um caso de fetichismo, 
sem necessidade de tratamento.

c) Deve se realizar psicoterapia individual e de casal, 
eventualmente adicionar um inibidor seletivo da 
recaptação de serotonina.

d) Orientar psicoterapia para a esposa, para melhor 
aceitação das variações de atitude sexual.

e) Aguardaria mais um tempo antes de qualquer 
intervenção, pois as atitudes fetichistas são autolimitadas 
e vão melhorar com o tempo.

49)	Assinale	a	afirmação	incorreta	em	relação	à	disfunções	
sexuais	femininas:
a) A bupropiona é efetiva no tratamento de disfunções 

sexuais femininas apenas quando existe um quadro de 
depressão associada.

b) Para mulheres menopausadas com desejo hipoativo, 
onde as medidas não farmacológicas não foram 
efetivas, administrar testosterona pode ser uma medida 
benéfica.

c) Dispareunia devido atrofia vaginal pode ser tratada com 
lubrificantes e estrógeno vaginal.

d) A terapia com andrógenos deve ser monitorada devido 
aos potenciais efeitos adversos: acne, hirsutismo, 
alterações nos lípides e na função hepática.

e) Para mulheres não menopausadas a terapia com 
andrógenos não é recomendada.

50)	Leia	as	afirmativas	abaixo:
I. Tanto o sobrepeso como obesidade têm sido 

identificados como fatores de risco para disfunções 
sexuais em homens.

II. A obesidade também é associada a níveis baixos de 
testosterona total e em menor proporção a níveis baixos 
de testosterona livre.

III. A relação entre sobrepeso e obesidade nas disfunções 
sexuais na mulher ainda está obscura, em parte ao uso 
na literatura de instrumentos diferentes de avaliação, 
mas principalmente devido à complexidade da 
sexualidade feminina.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) Apenas I e II são corretas
b) Apenas I e III são corretas
c) Apenas II e III são corretas
d) Todas estão corretas
e) Todas estão erradas






