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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Pesquisa revela interesse dos jovens 

brasileiros pela política 
 
“Quais são os problemas que mais preocupam 

os jovens atualmente?”, “O que os jovens valorizam 
no Brasil?” e “Como eles avaliam a importância da 
política?” foram algumas perguntas feitas para jovens 
brasileiros, entre abril e maio de 2013, portanto, antes 
das manifestações que aconteceram em junho no país. 

Os resultados gerais da pesquisa Agenda 
Juventude Brasil 2013 foram apresentados em Brasília, 
no dia 8 de agosto. O estudo sobre perfil e opinião dos 
jovens brasileiros de 15 a 29 anos revela haver um 
interesse dos jovens pela política. Anna Luiza Salles 
Souto, coordenadora da área de Juventudes do 
Instituto Pólis e uma das consultoras dessa pesquisa, 
diz que um dado que chama a atenção é que 54% dos 
entrevistados consideram a política “muito 
importante”. E outros 29% a consideram “mais ou 
menos importante”. Apenas 16% consideram a política 
“nada importante”. 

Quando convidados a apontar duas formas de 
atuação que podem ajudar a mudar ou a melhorar as 
coisas no Brasil, 45% acreditam que a “participação 
em mobilizações de rua e outras ações diretas” seja 
uma delas. A esse dado, por si só revelador, se somam 
44% de menções à “atuação em coletivos que se 
organizam em torno de uma causa” e 35% à “atuação 
em conselhos, conferências, audiências e outros 
canais de participação desse tipo”. Outros 34% 
incluem a atuação via “internet, opinando e cobrando 
políticos e governantes” e 30% referem-se à “atuação 
em partidos políticos” como forma de ação política 
potente para melhorar as coisas no país. 

“Num quadro em que é visível o desgaste da 
imagem dos parlamentares e em que um dos gritos 
dos manifestantes em frente ao Congresso Nacional 
foi „vocês não nos representam‟, acho bastante 
positivo que 30% dos jovens reconheçam que os 
partidos políticos são importantes para a vida 
democrática. Na pesquisa, fica claro que quase 1/3 dos 
jovens fazem a distinção entre a figura dos políticos, 
cujas práticas são no mais das vezes condenáveis, e 
os partidos enquanto institucionalidade inerente ao 
sistema político democrático”, diz Anna Luiza. 

Outro dado interessante refere-se à 
participação em associações, entidades e grupos: 46% 
dos jovens já participaram ou participam atualmente 
de algum dos coletivos listados pela pesquisa e 39% 
manifestaram “nunca ter participado de entidades ou 
grupos, mas gostaria de participar”. 

“Ou seja, ainda que mais da metade dos 
jovens entrevistados mencione nunca ter participado 
de organizações e associações, há um potencial 
latente de participação entre os jovens. Muita gente 
ficou surpresa com a presença dos jovens nas ruas, 
nas chamadas jornadas de junho, mas os dados da 
pesquisa falam por si. Nunca é demais lembrar a 
imagem negativa da juventude brasileira veiculada, 
sobretudo, pela imprensa tradicional, que costuma 
classificá-la repetitivamente como consumista, 
individualista, apática, composta por pessoas „nem aí 
com nada‟. Talvez por isso tamanha surpresa”, diz 
Anna Luiza. 
 

Disponível em: http://www.une.org.br 

 
 
 

Questão 01  
 
Conforme informações contidas no texto, “Pesquisa 
revela interesse dos jovens brasileiros pela política”, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O estudo revela que há um interesse dos jovens 
brasileiros pela política. 
 

(B) Na pesquisa, observa-se que quase um terço 
dos jovens faz distinção entre a figura dos 
políticos. 

 
(C) A pesquisa apresenta dados sobre a 

participação dos jovens em associações, 
entidades e grupos. 

 

(D) Mais da metade dos jovens brasileiros, 
participantes da pesquisa, acredita que a 
participação em mobilizações de rua é uma 
forma de atuação que pode ajudar a mudar ou a 
melhorar as coisas no país. 

Questão 02  
 
Sinônimo(s) de “latente” (último parágrafo do texto): 

(A) Oculto, dissimulado. 
(B) Visível, percebido. 
(C) Publicado. 
(D) Esclarecido. 

Questão 03  
 
A palavra “repetitivamente”, empregada ao final do 
último parágrafo do texto, classifica-se como: 

(A) Artigo. 
(B) Adjetivo. 
(C) Advérbio de Modo. 
(D) Conjunção Aditiva. 

Questão 04  
 
No trecho, “[...] manifestações que aconteceram em 
junho no país”, o verbo em destaque está conjugado 
em qual tempo do modo indicativo? 

(A) Pretérito Imperfeito. 
(B) Pretérito Mais que Perfeito. 
(C) Futuro do Pretérito. 
(D) Pretérito Perfeito. 

Questão 05  
 
Assinale a palavra que se encaixa na seguinte regra de 
acentuação gráfica “paroxítona terminada em 
ditongo”: 

(A) Política. 
(B) Manifestação. 
(C) Conferências. 
(D) Democrática. 
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Questão 06  
  
O uso de “portanto” no primeiro parágrafo pode ser 
substituído, sem alternar o sentido da frase, por: 

(A) Mas. 
(B) Todavia. 
(C) No entanto. 
(D) Logo. 

Questão 07  
 
Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à ortografia 
das palavras: 

(A) Estraordinário. 
(B) Publicidade. 
(C) Polissemia. 
(D) Extremidade. 

Questão 08  
 
No segmento, “Anna Luiza Salles Souto, coordenadora 
da área de Juventudes do Instituto Pólis e uma das 
consultoras dessa pesquisa, diz que um dado que 
chama a atenção é que 54% dos entrevistados 
consideram a política „muito importante‟”, as vírgulas 
intercalam o: 

(A) Sujeito. 
(B) Aposto. 
(C) Verbo. 
(D) Complemento Nominal. 

Questão 09  
 
As aspas utilizadas no segundo parágrafo do texto 
evidenciam: 

(A) O discurso da pesquisadora Anna Luiza Salles 
Souto. 

(B) O discurso dos jovens brasileiros. 
(C) A resposta que os jovens assinalaram na 

pesquisa. 
(D) Outro sentido que se quer dar à frase. 

Questão 10  
 
Releia: “Nunca é demais lembrar a imagem negativa da 
juventude brasileira veiculada, sobretudo, pela 
imprensa tradicional, que costuma classificá-la 
repetitivamente como consumista, individualista, 
apática, composta por pessoas „nem aí com nada‟”. O 
pronome pessoal em destaque substitui: 

(A) Juventude brasileira. 
(B) Imprensa tradicional. 
(C) Consumista e individualista. 
(D) Apática. 

 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

Questão 11  
 

Paciente, 40 anos, portador de migrânea, com cerca de 
05 crises no mês, e HAS vai a UBS para realização de 
controle de pressão arterial (já diagnosticada como 
primária) e de sua abordagem. Traz diversas medidas 
escritas em papel que realizou em casa e na farmácia, 
mostrando uma média de 160x90 mmHg. Não faz uso 
de medicações. Você inicia como anti-hipertensivo: 

 
(A) Propranolol. 
(B) Atensina. 
(C) Enalapril. 
(D) Hidroclorotiazida. 

 

Questão 12  
 
Em relação ao caso anterior, é parte fundamental do 
exame físico: 

 
(A) Palpação da tireóide. 
(B) Exame de fundo de olho. 
(C) Análise do grau de hidratação das mucosas. 
(D) Ausculta abdominal. 

 
Questão 13  

 
Você se depara com um paciente e durante a 
anamnese detecta tristeza, anedonia e fadigabilidade. 
A fim de realizar diagnósticos diferenciais 
psquiátricos, faz várias perguntas das quais não se 
inclui: 

 
(A) Você, em alguns momentos, se sente eufórico? 
(B) Você sente ansiedade importante? Sempre está 

em alerta, achando que algo de ruim pode 
acontecer? 

(C) Como está seu sono? 
(D) Tem tido alteração para urinar? 
 

Questão 14  
 
Depois de diagnosticado, no caso anterior, depressão 
mista você: 

 
(A) Inicia paroxetina. 
(B) Inicia clonazepam. 
(C) Verifica se há ideação suicida. 
(D) Encaminha para psicoterapia e inicia ISRS 

(inibidor seletivo de recaptação de serotonina). 
 

Questão 15  
 
Paciente de 55 anos chega com quadro dispéptico até 
UBS. Você: 

 
(A) Solicita endoscopia digestiva alta (EDA). 
(B) Inicia omeprazol e mantém observação. 
(C) Solicita pesquisa de sangue oculto. 
(D) Inicia pró-cinético. 
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Questão 16  
 
Paciente de 45 anos, diabético, chega à UBS com 
quadro de 04 dias de fraqueza de MMII simétrica, 
parestesia e diminuição de sensibilidade térmica, 
dolorosa e tátil. Nega perda de controle esficteriano. 
Não possui nível sensitivo. Você: 

 
(A) Suspeita de neuropatia diabética e prescreve 

gabapentina. 
(B) Encaminha imediatamente ao pronto-socorro. 
(C) Encaminha para o ambulatório da neurologia. 
(D) Solicita tomografia de coluna lombar. 

 
Questão 17  

 
Paciente de 60 anos dá entrada no PS referindo 
palpitações e mal-estar. Você monitora a paciente e se 
depara com o seguinte ECG: 

 
   

 
 
A próxima ação que você toma é: 

 
(A) Verificar pressão arterial. 
(B) Verificar saturação. 
(C) Fazer manobra vagal. 
(D) Administrar metoprolol. 
 

Questão 18  
 
Paciente de 70 anos vem ao pronto-socorro com 
queixa de palpitação novamente. Você monitora, seus 
sinais vitais são normais. Relata ser HAS e DM. Toma 
enalapril e metformina. No monitor aparece o seguinte 
desenho: 

 

 
 
Você: 

 
(A) Promove anticoagulação. 
(B) Promove cardioversão elétrica. 
(C) Promove cardioversão química. 
(D) Administra adenosina. 

 
 
 
 

Questão 19  
 
Essa mesma paciente começa a referir mal-estar e 
você vê no monitor o mesmo traçado 
eletrocardiográfico. Os sinais agora são PA 60x40 
mmHg, frequência cardíaca de 180, saturação de 94%. 
Você: 

 
(A) Suspende a anticoagulação. 
(B) Promove cardioversão elétrica. 
(C) Promove cardioversão química. 
(D) Faz hidratação vigorosa. 
 

Questão 20  

 
Marque a alternativa que NÃO é causa de parada 
cardiorrespiratória em AESP: 

 
(A) Hipóxia. 
(B) Tromboembolismo pulmonar. 
(C) Infarto agudo do miocárdio. 
(D) Hiponatremia. 

 

Questão 21  
 
Paciente de 70 anos, portador de doença de Alzheimer 
em estágio avançado, HAS e DM, mora em lar de 
idosos. Você acaba de se deparar com quadro de 
pneumonia. Então: 

 
(A) Administra amoxicilina e não indica internamento. 

 
(B) Administra ciprofloxacino e não indica 

internamento. 
 
(C) Administra ceftriaxona IM e indica internamento. 
 
(D) Administra piperacilina-tazobantan e indica 

internamento. 

 
Questão 22  

 
Classe de medicamentos que primeiramente devem 
ser prescritos no tratamento da depressão: 

 
(A) ISRS (inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina). 
 
(B) Tricíclicos. 

 
(C) IMAO (inibidores da MAO). 

 
(D) Benzodiazepinicos. 

 
Questão 23  

 
Sintomas cardinais da depressão são: 

 
(A) Tristeza e anedonia. 
(B) Insônia ou hiperssonia. 
(C) Ganho de peso. 
(D) Dispareunia ou disfunção erétil. 

 
Questão 24  

 
Paciente de 20 anos chega ao pronto-socorro com 
febre e rigidez de nuca. Sua conduta imediata é: 
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(A) Punção lombar e antibioticoterapia. 
 

(B) Descartar sinais de contraindicação a punção 
lombar, se possível realizá-la e administrar 
antibioticoterapia na primeira hora. 

 
(C) Administrar antibioticoterapia. 
 
(D) Tomografia de crânio seguida de 

antibioticoterapia. 

 
Questão 25  

 
Paciente homem de 24 anos portador de anemia 
ferropriva de moderada intensidade. Não apresenta 
demais sintomas associados. Na investigação da 
causa você investiga: 

 
(A) Trato gastrointestinal. 
(B) Medula óssea. 
(C) Rins. 
(D) Pulmão. 

 
Questão 26  

 
Paciente internada há 10 dias por vasculite do sistema 
nervoso central permanecendo todo o tempo com 
glasgow 11 desenvolve taquipneia com frequência 
respiratória de 54 IRM, saturando 96%. MV presente 
com estertores em base direita. Frequência cardíaca 
de 120, PA 100x80 mmHg e febre. Você diagnostica: 

 
(A) Sepse de foco pulmonar. 
(B) Pneumonia. 
(C) Aguarda exames de laboratório para melhor 

elucidação. 
(D) Endocardite. 

 
Questão 27  

 
A antibioticoterapia para o caso da questão anterior 
deve ser ao menos: 

 
(A) Piperacilina-tazobactam. 
(B) Ceftriaxona e clindamicina. 
(C) Vancomicina. 
(D) Meropenem e vancomicina. 

 
Questão 28  

 
Você opta por intubar a paciente em sequência rápida. 
Deve ser solicitado: 

 
(A) Etomidato, fentanil e succinilcolina. 
(B) Midazolam e fentanil. 
(C) Quetamina e midazolam. 
(D) Midazolam, fentanil e atracúrio. 

 
Questão 29  

 
Sedativo indutor que promove aumento da atividade 
cardiovascular: 
 

(A) Midazolam. 
(B) Etomidato. 
(C) Quelicin. 
(D) Nehuma das anteriores. 

Questão 30  

 
Após realizada a intubação do paciente em questão, o 
raio-x de controle mostrou pneumotórax a direita com 
desvio de estruturas mediastinais. Você chama a 
equipe da cirurgia geral e solicita material para 
drenagem torácica em selo d'água. Enquanto isso a 
conduta imediata é: 

 
(A) Toracocentese de alívio. 
(B) Diminuição da PEEP do ventilador. 
(C) Diminuição do volume corrente do ventilador. 
(D) Diminuição da pressão de inspiratória do 

ventilador. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Iguaraçú 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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