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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

 objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO

1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e 

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal 

para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões 

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Resposta:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda 

que legível.  

9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para 

fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de 

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso 

queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala 

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação 

do Gabarito Preliminar. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,    

 deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

 término da prova e entrega da Folha de Respostas ao 

 fiscal.  

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
Questão 01 
 O “Protocolo de Quioto” é consequência de uma 

série de eventos iniciada em Toronto, no Canadá, 
em outubro de 1988, denominada Conference on the 
Changing Atmosfere , seguida pelo encontro de 
Sundsvall, na Suécia, em agosto de 1990, 
denominada IPCC’s Fist Assessment Report . Estas 
conferências culminaram com a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 
(CQNUMC, ou UNFCC em inglês), na ECO-92, no rio 
de Janeiro, Brasil, em junho de 1992.  

 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O Tratado de Quioto constitui-se no protocolo de um 

“tratado” internacional com compromissos mais rígidos 
para redução da emissão dos gases que agravam o 
efeito estufa. 

(B) Segundo investigações científicas, o efeito estufa é o 
resultado da emissão demasiada de gases que 
resultam no aquecimento global.  

(C) A conferência de 2009 ocorreu em Copenhague e os 
“países ricos” e o grupo de “países em 
desenvolvimento” não entraram num consenso.  

(D) Na conferência de Copenhague, o Presidente dos 
Estados Unidos Barack Obama foi aclamado ao aceitar 
as propostas do protocolo de Quioto. 

(E) A denominação “Tratado de Quioto” advém da 
discussão e negociação ocorrida na cidade de Quioto, 
no Japão, em 1997, com ratificação em 1999. 

 
Questão 02 
 A obra “O Capital”, do alemão Karl Marx, escrita na  

segunda metade do século XIX, é conhecida como 
importante crítica ao capitalismo e considerada 
como marco do pensamento socialista marxista. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A obra discute conceitos econômicos complexos como 
mais valia, capital constante e variável. 

(B) Um importante aspecto da obra é a sua crítica ao 
pensamento do economista Adam Smith. 

(C) “O Capital” apresenta uma análise sobre o salário e 
sobre acumulação primitiva.  

(D) Por causa da leitura ou posse dessa obra, muitos foram 
presos no regime militar, no Brasil. 

(E) A obra foi traduzida para muitos idiomas, tendo 
publicação completa no Brasil, em 1924. 

 
Questão 03 
 Segundo notícias do site <http://g1.globo.com>, no 

dia 24 de dezembro de 2009, cerca de oitenta 
brasileiros foram atacados em Albina, cidade do 
Suriname a 150 quilômetros da capital Paramaribo, 
do Suriname. O ataque teria deixado 14 feridos e foi  
efetuado por um grupo de “marrom”, como são 
conhecidos os surinameses quilombolas. Assinale 
a alternativa INCORRETA. 

(A) A Serra Tucumaque é a fronteira do Brasil com o sul do 
Suriname, a maior parte fica no Pará e o restante fica 
no Estado do Amazonas.  

(B) A população do Suriname é constituída por vários 
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os 
descendentes indianos que chegaram ao Suriname 
durante o século XIX. 

(C) A população do Suriname é constituída por vários 
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os 
crioulos, descendentes de escravos africanos 
misturados aos brancos. 

(D) O idioma oficial do Suriname é a língua neerlandesa, 
mas também falam o javanês, o indonésio e o híndi, 
além do surinamês e o idioma crioulo, o português e 
idiomas africanos.  

(E) A religião predominante no Suriname é o Hinduísmo, 
seguido pelo Protestantismo, Catolicismo e Islamismo. 

 
Questão 04 
 O “Tropicalismo” foi um movimento de ruptura que, 

entre 1967 e 1968, abalou o ambiente musical 
brasileiro. Seus principais destaques foram 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas diversos outros 
artistas estiveram envolvidos no movimento, entre 
eles Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, a banda 
Mutantes, os letristas José Carlos Capinan e 
Torquato Neto, o maestro Rogério Duprat e o artista  
gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como 
um de seus principais mentores intelectuais. 
Assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) A eclosão do movimento deu-se com as ruidosas 
apresentações, da marcha “Alegria, alegria”, de 
Caetano, e da cantiga de capoeira “Domingo no 
parque”, de Gilberto Gil. 

(B) O movimento passou pelos anos de 1960 e durou toda 
a década de 1970, sendo reverenciado pela crítica 
oficial e pela política então vigente.  

(C) Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de 
gosto vigentes, não só quanto à música e à política, 
mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, 
ao sexo e ao vestuário. 

(D) O movimento musical e artístico foi contestado pelos 
movimentos estudantis porque misturava vários 
gêneros musicais, inclusive o rock.  

(E) A Tropicália foi o avesso da Bossa Nova, pois não 
pretendeu instaurar um estilo, mas apresentar um 
comportamento, uma crítica.  

 
Questão 05 
 “Genoma quer dizer o lote de genes que caracteriza 

uma determinada espécie de ser vivo. Esses genes 
estão inscritos nos cromossomos e são 
transmitidos aos descendentes pelos gametas. 
Quando acontece a fertilização, os lotes genômicos 
– distribuídos nos cromossomos do gameta 
masculino (o espermatozóide) e do gameta feminino 
( o óvulo) – se unem. Assim, um organismo é 
composto por dois genomas” (Edson Futema). 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo 
identificar todos os genes responsáveis por nossas 
características normais e patológicas. 

(B) Apesar dos debates acadêmicas sobre a questão da 
ética, os laboratórios disponibilizam testes genéticos 
explorando um filão comercial.  

(C) Apesar da tentativa de alguns centros de estudos 
brasileiros, a participação do Brasil nas pesquisas do 
genoma é considerada ínfima. 

(D) Espera-se que, a longo prazo, os resultados das 
pesquisas possam colaborar para a cura de doenças 
como diabete, câncer, hipertensão ou doença de 
Alzheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos 
sintomas. 

(E) O Projeto Genoma Humano (PGH) foi uma iniciativa de 
laboratórios norte-americanos, cujas pesquisas 
ocasionaram a criação de um consórcio internacional 
que envolve 18 países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA SERVIÇO DE MEDICINA GERAL 4 
 

Questão 06 
 O Lago Titicaca possui cerca de 8300km2, situa-se 

a 3821 metros acima do mar, é o lago 
comercialmente navegável mais alto do mundo e o 
segundo em extensão da América Latina. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, 
na Amazônia boliviana.  

(B) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, 
na fronteira da Bolívia e do Brasil. 

(C) O Lago Titicaca está localizado no altiplano dos Andes, 
na fronteira do Peru e da Bolívia. 

(D) O Lago Titicaca supera em extensão o Lago de 
Maracaíbo, localizado na Venezuela.  

(E) Segundo a lenda andina, foi nas águas do Lago 
Titicaca que nasceu a civilização Asteca. 

 
Questão 07 
 O cinema brasileiro ultrapassou um século de 

existência e apresentou, na década de 1990, uma 
fase bastante distinta de épocas passadas, pois as 
temáticas voltadas para a realidade social do povo 
brasileiro foram privilegiadas. O filme Central do 
Brasil é um dos mais importantes dessa temática. 
Assinale a alternativa correta.   

(A) Central do Brasil é um Road-movie sentimental, conta o 
romance de uma mulher e um jovem. 

(B) Central do Brasil é dirigido por Walter Salles e trata da 
saga de retirantes nordestinos. 

(C) Central do Brasil é uma produção brasileira, estrelado 
por Fernanda Montenegro. 

(D) Central do Brasil é uma produção brasileira, dirigido por 
Walter Salles.  

(E) Central do Brasil é uma produção franco-brasileira, de 
1998, dirigido por Walter Salles. 

 
Questão 08 
 O escândalo do Mensalão ou “Esquema de compra 

de votos de parlamentares” é o nome dado à maior 
crise política sofrida pelo governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Assinale a alternativa 
correta. 

(A) A crise durou oito meses e tornou-se conhecida 
publicamente em maio de 2007. 

(B) A crise foi precipitada por uma entrevista concedida 
pelo deputado Roberto Jefferson. 

(C) “Mensalão” era o termo oficial para o pagamento de 
salário dos deputados. 

(D) O deputado Roberto Jefferson, do PT, foi acusado de 
traição do partido. 

(E) Apesar de controversa, a crise do “mensalão” não 
abalou as bases do PT. 

 
Questão 09 
 No início de novembro de 2009, o PAC foi assunto 

também na aldeia Piaraçu, na reserva Capoto-
Jarina, em Mato Grosso. Cerca de 250 líderes 
indígenas de 14 etnias se encontraram para falar 
sobre o PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento.  Os indígenas se reuniram para 
discutir, pacificamente, a construção da usina 
hidrelétrica de Belo Monte, uma importante obra do 
PAC. Assinale a alternativa correta. 

(A) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
Rio Jaurú, no Mato Grosso. 

(B) A usina hidrelétrica de Belo Monte foi idealizada no 
segundo mandato do Governo Lula.  

(C) A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte 
afetará duas importantes tribos indígenas. 

(D) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
Rio Xingu, no Pará. 

(E) As dificuldades para realizar obras de infraestrutura no 
Brasil são próprias do PT. 

 

Questão 10 
 Em novembro de 2009, o presidente de Israel, 

Shimon Peres, realizou uma visita de cinco dias ao 
Brasil. Assinale a alternativa correta. 

(A) Shimon Peres teria vindo ao Brasil com o propósito de 
atrapalhar a visita do presidente do Irã.   

(B) Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil 
durante o governo do presidente Lula.  

(C) A visita do presidente de Israel preocupou o governo 
por conta da reação da opinião pública. 

(D) Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria 
conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu. 

(E) O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compartilha 
dos ideais políticos de Shimon Peres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA SERVIÇO DE MEDICINA GERAL 5 
 

PORTUGUÊS 
 

Pecados capitais 
Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova 
que o Brasil já não é imoral, mas apenas amoral 

 
 Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao 

mundo um escândalo tão completo? E que reunisse, de 
uma só vez, todos os pecados capitais? No vídeo do 
governador José Roberto Arruda, logo aparecem a 
preguiça e a gula. Primeiro, ele estira o corpo na 
poltrona, como se repousasse sob a sombra de uma 
palmeira. Mas, quando o ex-secretário Durval Barbosa 
exibe um maço de R$ 50 mil, o predador Arruda saliva 
e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais 
rara das iguarias. Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, 
operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o 
chefe. Um dos homens mais ricos de Brasília e talvez 
tão avarento como o Harpagon, de Molière. Soberbo, 
por sua vez, foi o deputado Leonardo (Im) Prudente, 
aquele que escondeu nas meias sua propina. Ira e 
inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, 
durante anos, filmaram cada cena do espetáculo. E a 
luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo 
Arruda já nem pode ser definido como “batom na 
cueca”. Foi sexo explícito, à luz do dia. 

 Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino 
Kubitschek, não é apenas uma cidade singular, terra de 
lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree 
foram criadas nos últimos 50 anos. É também uma 
capital surreal e quase psicodélica. Em que outro lugar 
do mundo o corregedor da Câmara, Júnior Brunelli, 
ergueria as mãos para os céus depois de roubar? Na 
oração, ele diz: “Senhor, eu sou vulnerável, mas 
preciso de instrumentos... Somos gratos pela vida do 
Durval, que é uma bênção em nossas vidas... 
Precisamos de cobertura, Senhor. Precisamos de uma 
cidade diferente.” Foi como se tentasse explicar ao 
Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os 
meios. Imoral? Não, apenas amoral. Digno de uma 
gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo 
do errado. E que se esqueceu apenas de acrescentar 
algumas frases à prece, como “afastai-nos da Polícia 
Federal”, “apagai as imagens” e “emudecei os 
grampos”. 

 Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance. Ele, que renunciou para não ser cassado, 
depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação 
do painel do Senado, foi perdoado pela população de 
Brasília. Só que agora, por mais elevadas que sejam as 
rezas, não haverá saída. Redenção, só existe uma. E, 
ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas 
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no 
Brasil a também mais esfarrapada das desculpas. Tudo 
é tão inacreditável que até a rima final será perfeita. 
“Arruda na Papuda”, é o que já diz o povo nas ruas. E a 
Papuda, para quem não a conhece, é o maior presídio 
de Brasília. 

Disponível em <http://www.istoe.com.br/colunas-e-
blogs/coluna/20738_PECADOS+CAPITAIS>. Acesso em 20 dez 

2009. 
 
Questão 11 
 Assinale a alternativa que apresenta corretamente 

os sete pecados apontados pelo autor e a ordem 
em que esses pecados aparecem no texto. 

(A) Preguiça, gula, soberba, ira, inveja, luxúria, mentira. 
(B) Imprudência, inveja, gula, mentira, soberba, ira e 

luxúria.  
(C) Preguiça, gula, avareza, soberba, ira, inveja e luxúria.  

(D) Imoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, ira e 
inveja. 

(E) Amoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, luxúria 
e mentira. 

 
Questão 12 
 Assinale a alternativa cuja expressão foi empregad a 

em sentido conotativo . 
(A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem 

pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” 
(B) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, 

não haverá saída.” 
(C) “Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido 

diferenciar o certo do errado.” 
(D) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 

Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance.” 

(E) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones...” 

 
Questão 13 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 

expressão que os elementos destacados retomam 
no texto. 

(A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem 
pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” (terra de 
lobistas e de grileiros) 

(B) “Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de 
flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel 
do Senado...” (José Roberto Arruda) 

(C) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas 
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no 
Brasil...” (José Roberto Arruda) 

(D) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, 
na política, os fins justificam os meios.” (governador 
José Roberto Arruda) 

(E) “...o predador Arruda saliva e salta em direção ao 
dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias.” (um 
maço de R$ 50 mil) 

 
Questão 14 
 “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso 

que, na política, os fins justificam os meios. Imor al? 
Não, apenas amoral .” 

 
 Os prefixos i- e a- presentes nas duas formações 

significam que 
(A) é facultativo empregá-los, pois são vazios de 

significado. 
(B) imoral e amoral apresentam o sentido de falta de moral. 
(C) imoral e amoral apresentam o sentido de contrário à 

moral. 
(D) amoral significa contrário à moral e imoral significa falta 

de moral. 
(E) imoral significa contrário à moral e amoral significa falta 

de moral. 
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Questão 15 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta a 

classificação da oração destacada de forma correta.  
(A) “Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino 

Kubitschek, não é apenas uma cidade singular...” 
(oração subordinada adjetiva explicativa) 

(B) “No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo 
aparecem a preguiça e a gula.” (oração coordenada 
sindética conclusiva) 

(C) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance.” (oração subordinada adverbial temporal) 

(D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o 
Brasil já não é imoral, mas apenas amoral.” (oração 
coordenada sindética adversativa) 

(E) “E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo 
Arruda já nem pode ser definido como ‘batom na 
cueca’”. (oração coordenada sindética explicativa) 

 
Questão 16 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 

formas verbais destacadas. 
(A) “E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas 

frases à prece...” (pretérito imperfeito do modo 
indicativo) 

(B) “E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados 
capitais?” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo) 

(C) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, 
não haverá saída.” (futuro do modo indicativo) 

(D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o 
Brasil já não é imoral...” (presente do modo indicativo) 

(E) “Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao 
mundo um escândalo...” (futuro do pretérito do modo 
indicativo) 

 
Questão 17 
 “E, ao tentar justificar seu crime  [...], o governador 

apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já 
visto no Brasil a também mais esfarrapada das 
desculpas.” 

 
 A oração destacada confere ao fragmento o sentido 

de 
(A) consecução. 
(B) finalidade. 
(C) causa. 
(D) condição. 
(E) tempo. 
 
Questão 18 
 Em “Foi como se tentasse explicar ao Todo-

Poderoso  que, na política, os fins justificam os 
meios.”, a expressão destacada é um exemplo de 
emprego de  

(A) personificação. 
(B) metonímia. 
(C) silepse. 
(D) onomatopeia. 
(E) catacrese. 
 
Questão 19 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma. 
(A) A palavra chefe apresenta 5 letras e 4 fonemas.  
(B) A palavra cassado apresenta um dígrafo. 
(C) A palavra nasceu apresenta um dígrafo. 
(D) A palavra homens apresenta 6 letras e 5 fonemas. 
(E) A palavra propina apresenta um encontro consonantal. 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 

sintática desempenhada pelas expressões 
destacadas. 

(A) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, 
na política, os fins justificam os meios.” (objeto indireto) 

(B) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, 
que, durante anos, filmaram cada cena...” (sujeito 
composto) 

(C) “Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice 
Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe.” (adjunto 
adnominal) 

(D) “Brasília [...] não é apenas uma cidade singular [...]. É 
também uma capital surreal e quase psicodélica.” 
(predicativo do sujeito) 

(E) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, 
que, durante anos, filmaram cada cena...” (objeto 
direto) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

RTUGU 
Questão 21 
 Correlacione às colunas: Infartos e localizações 

eletrocardiográficas. 
 

1. Infarto Inferior ou diafragmático 
2. Infarto lateral 
3. Infarto Anterior 
 
(   ) DII, DIII e aVF 

(   ) DII, aVL, V5 e V6 
(   ) V1,V2,V3 e V4 
 
Assinale a alternativa correta. 

(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 3 – 2 – 1. 
(C) 2 – 3 – 1. 
(D) 2 – 1 – 3. 
(E) 3 – 1 – 2.  
 
Questão 22 
 Relacionado às enzimas cardíacas, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) As troponinas T e I e a isoenzima MB da 

creatinoquinase (CK-MB) ajudam a distinguir a angina 
instável do infarto agudo sem onda Q e sem elevação 
de ST. 

(B) O aumento da desidrogenase lática (LDH) e, sobretudo 
uma relação LDH1: LDH2 > 1 também indica lesão do 
miocárdio. 

(C) A elevação da LDH inicia em 24-48 horas, com pico em 
3-5 dias. 

(D) CK total é inespecífico, serve para comparação com os 
níveis de CK-MB: a CK-MB maior que 30% que a CK 
total é sugestivo de infarto agudo.  

(E) As troponinas são mais sensíveis que a LDH como 
marcadores tardios de IAM. 
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Questão 23 
 Em relação à prova de esforço assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) Indicado como parte da avaliação periódica de saúde 

de indivíduos de risco e assintomáticos para detectar 
coronariopatias. 

(B) Indicado para diferenciar intensidade e determinar 
prognóstico e conduta em coronariopatas. 

(C) Indicado nos pacientes de risco baixo, assintomáticos 
ou com sintomas atípicos, sem fatores de risco para 
doenças aterosclerótica coronarianas, que não seriam 
submetidos a angiografia e a re-vascularização 
independentemente dos resultados.  

(D) Não esta indicada nos pacientes de risco elevado que 
devem ser submetidos a cinecoronariografia imediata: 
pacientes com angina recorrente em repousa ou 
esforços mínimos apesar do tratamento clínico. 

(E) Não esta indicada nos pacientes de risco elevado que 
devem ser submetidos a cinecoronariografia imediata: 
pacientes com disfunção de Ventrículo esquerdo (VE) 
grave, fração de ejeção < 40% ou instabilidade 
hemodinâmica. 

  
Questão 24 
 Sobre o tratamento das crises nas arritmias no 

Infarto agudo, correlacione as colunas abaixo e, em  
seguida, assinale a alternativa correta. 

 
1. Taquicardia ventricular não sustentada ou 

com alteração hemodinâmica após Infarto 
agudo do miocárdio. 

2. Fibrilação ventricular. 
3. Fibrilação ventricular recorrente, refratária a 

lidocaína. 
4. Assistolia. 
5. Fibrilação ou flutter atrial sem Wolff-

Parkinson-White. 
 
(   ) Lidocaína em bolo EV de 0,5-1mg/kg que 

pode ser repetida a cada 5 minutos até 
4mg/Kg. 

(   ) Desfibrilação elétrica imediata. 
(   ) Após a desfibrilação elétrica, iniciar Bretíl io 

EV na dose de 5 a 10 mg/kg ou amiodarona 
na dose de um bolo de 0,75ug/kg. 

(   ) Reanimação clássica + marcapasso. 
(   ) Beta bloqueador ou digital. 
 

(A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
(B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(C) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
(D) 5 – 4 – 3 – 1 – 2. 
(E) 2 – 5 – 3 – 1 – 4. 
 
Questão 25 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que  

aponta a(s) causa(s) de taquicardia ventricular. 
 
I. Tônus adrenérgico excessivo. 
 
II. Hipoxemia. 
 
III. Edema pulmonar, pericardite e infecção. 
 
IV. Piora da insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) e da função ventricular. 
 
V. Ansiedade e medo. 
 

(A) Apenas III está correta. 
(B) Apenas V está correta. 
(C) Apenas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas I, III e IV estão corretas.  
(E) I, II, III, IV e V estão corretas. 

Questão 26 
 As imagens são sugestivas de 
 

  

 
 
(A) acúmulo de lipídeos. 
(B) apenas acúmulo de colesterol. 
(C) apenas acúmulo de triglicerídeos. 
(D) acúmulo de açucares. 
(E) acúmulo de carboidratos. 
 
Questão 27 
 A imagem eletrocardiográfica sugere 
 

 
 
(A) fibrilação atrial. 
(B) taquicardia atrial multifocal ou caótica. 
(C) taquicardia sinusal. 
(D) flutter Atrial. 
(E) bradicardia sinusal. 
 
Questão 28 
 São fatores que sugerem hipertensão arterial 

secundária, EXCETO. 
(A) Início antes dos 30 anos e depois dos 60 anos de 

idade. 
(B) Níveis pressóricos elevados com repercussão em 

órgãos alvos ou crise hipertensiva. 
(C) Grave, persistente, mais refratária: componente 

diastólico importante. 
(D) Hipopotassemia ou alcalose associada. 
(E) Períodos de normalização ou redução significativa da 

pressão arterial. 
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Questão 29 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A arteriografia renal é o padrão ouro para o diagnóstico 

de hipertensão renovascular, com perto de 100% de 
sensibilidade. 

(B) A angiografia com subtração digital pode ser feito com 
a injeção de contraste em veia periférica, mas exige 
maior volume de contraste e apresenta precária 
identificação anatômico – espacial dos vasos 
estudados. 

(C) A dosagem de aldosterona é indicada nos casos de 
hipertensão com hiperpotassemia. 

(D) O ecocardiograma é indicado na disfunção cardíaca 
evidente ou suspeitada para quantificar a hipertrofia 
ventricular e avaliar a disfunção diastólica e sistólica. 

(E) O teste do desafio com inibidor da ECA (captopril) 
possui boa sensibilidade para diagnóstico de estenoses 
de artéria renal.  

 
Questão 30 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A pressão arterial deve ser medida de preferência no 

braço direito, com o paciente assentado e com o braço 
a altura do precórdio. 

(B) O manguito deve ter uma largura de cerca de 1,5 vezes 
o diâmetro do braço. 

(C) Se o manguito é pequeno (ou o braço muito musculoso 
ou gordo) a pressão será superestimada. 

(D) Os manguitos pequenos e braços desnutridos dão 
resultados falsamente baixos.  

(E) Deve-se medir a pressão apenas uma vez em cada 
exame. 

 
Questão 31 
 Relacionado ao diabetes melito assinale a 

alternativa INCORRETA.  
(A) O diabetes constitui uma importante causa de 

mortalidade e de incapacidade precoce. 
(B) São categorias de risco para diabetes melito: 

comprometimento da glicose em jejum e 
comprometimento da tolerância a glicose.  

(C) Na maioria dos casos , a determinação dos níveis 
plasmáticos de glicose em jejum e glicose pós - 
prandial constitui o teste de triagem de escolha. 

(D) Na ausência de hiperglicemia inequívoca com 
descompensação metabólica aguda, cada critério 
utilizado deve ser confirmado através da repetição do 
teste numa ocasião diferente. 

(E) O diabetes de início na maturidade do tipo juvenil 
(MODY)é hoje em dia, descrito de forma mais acurada 
em consequências das pesquisas genéticas 

 
Questão 32 
 São critérios para triagem do diabetes numa idade 

mais jovem ou a intervalos mais frequentes em 
indivíduos que 

 
I. obesos (> 90 do peso corporal ideal). 
 
II. apresenta um parente de primeiro grau com 

diabetes. 
 
III. estão incluídos numa população étnica de 

alto risco. 
 
IV. deram a luz a um recém-nascido com peso> 4 

Kg ou com diagnóstico de diabetes melito 
gestacional. 

 
V. em testes anteriores apresentam 

comprometimento da tolerância a glicose ou 
da glicose em jejum. 

 
Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas II e IV estão corretas. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas V está incorreta. 
(D) II, III, IV e V estão corretas. 
(E) I, II, III, IV e V estão corretas. 
 
Questão 33 
 Gestante 27 anos, etnia hispânica, história familia r 

de diabetes melito, GI,P0,A0, 25 semanas de 
gestação  procura atendimento médico com queixa 
de aumento do fluxo urinário. Detectado um nível 
plasmático de glicose randômico de 230mg/dl. 
Podemos afirmar que 

(A) nesse momento é estabelecido o diagnóstico de 
diabetes melito gestacional. 

(B) nesse momento há necessidade de um teste 
provocativo com glicose. 

(C) nesse momento deve-se efetuar uma triagem com 
TTGo de hiperglicemia de 1 hora. 

(D) apenas orientação para uma dieta pobre em açucares.  
(E) orientar que os sintomas são características fisiológicas 

da gravidez e não há necessidade de investigação para 
diagnóstico de diabetes melito gestacional. 

 
Questão 34 
 Em relação à insulinoterapia conservadora. 

Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Alguns anos após o início do diabetes tipo 1, a 

secreção residual de insulina cessa seguramente. 
Quando isso ocorre, as injeções de insulina duas vezes 
ao dia já não são mais aceitáveis, mesmo que ainda 
possam propiciar um controle bem sucedido dos 
sintomas diabéticos. 

(B) Para o controle ótimo da glicemia, são necessários 
níveis contínuos ou basais de insulina durante todo o 
dia. 

(C) A insulina de ação intermediaria geralmente não 
mantém sua por um período de 24 horas. 

(D) A insulina lenta contém proteína estranha (protamina). 
(E) A insulina NPH pode ser preferida a insulina lenta 

quando se efetuam misturas, pois o excesso de zinco 
nas preparações lentas pode causar precipitação da 
insulina regular, retardando a sua absorção. 
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Questão 35 
 Relacionado aos subgrupos da artrite idiopática 

juvenil (AIJ) correlacione as colunas e, em seguida , 
assinale a alternativa correta. 

 
1. Oligoarticular 
2. Poliarticular negativa 
3. Poliarticular positiva 
4. Início sistêmico  
5. Psoriatica juvenil 
6. Associada à entesite (AAE)  
 
(   ) Representa menos de 10 % de todos os 

casos de AIJ, surge em qualquer idade, o 
número de articulações acometidas são 
variáveis, o padrão articular é assimétrico, 
alguns casos há acometimento dos quadris e 
dor lombar, não há nenhuma anormalidade 
laboratorial diferenciadora. 

(   ) O Anticorpo antinuclear positivo é um 
diferenciador laboratorial. 

(   ) Representa 20% de todos os casos de AIJ, 
surge entre 8 e 12 anos de idade, são 
acometidas 5 ou mais articulações, o padrão 
articular é variável, não há acometimento dos 
quadris e dor lombar, apresenta fator 
reumatóide positivo no exame laboratorial. 

(   ) O fator reumatóide negativo é um 
diferenciador laboratorial, apresenta 
evolução agressiva, nódulos e ganho 
ponderal insuficiente. 

(   ) Acomete articulações de membros inferiores, 
há acometimento do quadril e dor lombar 

(   ) São manifestações clinicas: febre, erupção 
evanescente, serosite, linfadenopatia, 
hepatoesplenomegalia, SAM, síndrome 
hemofagocitária e as complicações podem 
ser fatais.  

 
(A) 5 – 1 – 2 – 3 – 6 – 4.  
(B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 
(C) 2 – 3 – 5 – 4 – 1 – 6. 
(D) 6 – 3 – 1 – 2 – 4 – 5. 
(E) 3 – 4 – 5 – 6 – 2 – 1.  
 
Questão 36 
 São manifestações típicas de acometimento 

neurológico no Lúpus eritematoso Sistêmico (LES). 
 

I. Disfunção cognitiva. 
 
II. Convulsões. 
 
III. Psicose. 
 
IV. Ataque isquêmico transitório. 
 
V. Mononeuríte múltipla. 
 
VI. Neuropatia periférica. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) Apenas uma alternativa está correta. 
(B) Apenas uma alternativa está incorreta. 
(C) Apenas três alternativas estão corretas. 
(D) As seis alternativas estão corretas. 
(E) As seis alternativas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 37 
 Paciente 34 anos foi atendida em unidade de saúde 

com diagnóstico de ataque isquêmico transitório. 
Nega história de doenças cardiopulmonares e 
metabólicas. Relata 3 abortos espontâneos no 
primeiro trimestre gestacional e uma morte fetal no  
terceiro trimestre da gestação.  Exame laboratorial:  
IgM anticardiolipina reagente e IgM anti ß 2 -
glicoproteína 1 ( duas ocasiões com intervalo de 12  
semanas) reagente. Qual o provável diagnóstico 
clínico? 

(A) Síndrome do anticorpo antifosfolipidio. 
(B) Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
(C) Diabetes Melito. 
(D) Mutações do fator V de Leiden. 
(E) Uso contínuo de anticoncepcionais orais. 
 
Questão 38 
 São causa secundárias do fenômeno de Raynaud, 

EXCETO. 
(A) Esclerodermia. 
(B) Hipotermia. 
(C) Hipertireoidismo. 
(D) Síndrome do desfiladeiro torácico. 
(E) Fármacos/outras substâncias: sumatriptano, cafeína e 

nicotina. 
 
Questão 39 
 São diagnósticos diferenciais da Síndrome de 

Churg-Strauss, EXCETO. 
(A) Síndrome de Loffler, fasciite eosinofílica, síndrome 

hipereosinofílica, leucemia eosinofílica e poliartrite 
nodosa. 

(B) Síndrome de Loffler, diabetes melito, síndrome 
hipereosinofílica e leucemia eosinofílica. 

(C) Síndrome de Loffler, síndrome hipereosinofílica, 
leucemia eosinofílica e crioglobulinemia mista. 

(D) Síndrome de Loffler, poliangiite microscópica, fasciite 
eosinofílica, síndrome hipereosinofílica, leucemia 
eosinofílica e poliartrite nodosa. 

(E) Síndrome hipereosinofílica, leucemia eosinofílica, 
poliartrite nodosa e pneumonia eosinofílica crônica. 

 
Questão 40 
 Paciente procura atendimento médico queixando-

se de sensações de ardência, pulsátil as vezes 
irrritante que irradia-se distalmente, 
transversalmente, simulando uma radiculopatia, a 
dor é intermitente e tipicamente ocorre enquanto se  
calçam sapatos, não há dor quando se anda 
descalço, havendo eventualmente sensação 
alterada nos lados ou extremidades dos artelhos 
adjacentes ao interdígito envolvido com o polegar e  
o indicador, enquanto se usa a outra mão para 
comprimir lateralmente o antepé. Qual o provável 
diagnóstico do caso citado? 

(A) Amiloidose. 
(B) Neuroma de Morton. 
(C) Febre reumática. 
(D) Síndrome do túnel do carpo. 
(E) Síndrome do desfiladeiro torácico. 
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Questão 41 
 Segundo o código de ética médica, resolução n 

1.931, de 17 de setembro de 2009 é direito do 
médico. 

 
I. exercer a medicina sem ser discriminado por 

questões de religião, etnia, nacionalidade, 
cor, orientação sexual, idade, condição 
social, opinião política ou de qualquer outra 
natureza. 

 
II. indicar o procedimento do paciente conforme 

adequação do serviço de saúde da 
instituição que trabalha. 

 
III. apontar falhas em normas, contratos e 

práticas internas das instituições em que 
trabalhe quando as julgar indignas do 
exercício da profissão.  

 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas II e III estão corretas. 
(D) Apenas I e III estão corretas. 
(E) I, II e III estão corretas. 
 
Questão 42 
 Em relação ao tratamento da gota assinale a 

alternativa INCORRETA.  
(A) O alopurinol pode ajudar a prevenir as crises 

recorrentes de gota reduzindo os níveis séricos de 
ácido úrico. 

(B) O alopurinol geralmente é iniciado na dose de 100mg 
VO por dia e aumentado em 100mg semanalmente até 
que o nível sérico de ácido úrico caia abaixo de 6 mg/dl 
ou até que a dose máxima diária recomendada 
(800mg/dl) seja alcançada. 

(C) A colchicina (0,6 mg/dia VO) é frequentemente 
administrada durante os primeiros 6 meses de 
tratamento com alopurinol para reduzir a probabilidade 
de uma crise de gota quando ocorre a queda dos níveis 
de urato. 

(D) O alopurinol é contra indicado para pessoas que já 
tenham tido alguma reação grave de 
hipersensibilidade. 

(E) O nível sérico de ácido úrico deve ser verificado 
periodicamente durante os primeiros meses de terapia, 
para se determinar a dose de alopurinol necessária 
para reduzir o nível sérico de acido úrico para menos 
de 10 mg/dl. 

 
Questão 43 
 No caso de suspeita clinica de primeiro episódio de  

herpes genital, o tratamento deve ser iniciado o 
mais precocemente possível. Assinale a alternativa 
INCORRETA relacionada ao tratamento de escolha 
para o primeiro episódio de herpes genital. 

(A) Aciclovir 200mg, VO, 4/4 horas, 5x/dia, por 7 dias. 
(B) Aciclovir 400 mg, VO, 8/8 horas,por 7 dias. 
(C) Aciclovir 400mg, VO, 8/8 horas, por 5 dias.    
(D) Velaciclovir 1 g, VO, 12/12 horas por 7 dias. 
(E) Famciclovir 250 mg, VO, 8/8 horas, por 7 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 44 
 Homem de 60 anos, viúvo há 5 anos, procura 

unidade de saúde com história de manchas 
avermelhadas indolores no abdome, pescoço, 
dorso  pé e palmas das mãos  há 2 semanas. Nega 
febre, perda do apetite, problemas urinários ou 
intestinais, relata que há 2 meses atrás apresentou  
uma lesão peniana não dolorosa que desapareceu 
espontaneamente. Acha que esta tendo reação 
alérgica ao antiiflamatório que está tomando para 
as dores lombares, causada por uma hérnia de 
disco. Exame físico normal, exceto pelas lesões 
cutâneas com bordas elevadas de cor rósea, nas 
regiões do abdome, pescoço, tórax, pernas, pés e 
palma das mãos. Qual o provável diagnóstico? 

 

 
 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) Dermatite medicamentosa. 
(B) Sífilis primária. 
(C) Sífilis secundária.  
(D) Sífilis terciária. 
(E) Pitiriase versicolor. 
 
Questão 45 
 Qual a ementa constitucional que acrescenta artigo 

ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para assegurar os recursos mínimos 
para o financiamento das ações e serviços públicos 
de saúde? 

(A) Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 
2000. 

(B) Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 
1998. 

(C) Emenda Constitucional Nº 61, de 11 de novembro de 
2009. 

(D) Emenda Constitucional nº 38, de 2002. 
(E) Emenda Constitucional (PEC) de Nº 300. 
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Questão 46 
 Das Disposições Gerais da Lei nº 8.080 de 19 de 

Setembro de 1990 assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício.  

(B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
reformulação e execução de políticas exclusivamente 
econômicas que visem à redução de riscos de doenças 
e de outros agravos no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação.  

(C) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade.  

(D) A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais.  

(E) Garantir às pessoas e à coletividade condições de 
bem-estar físico, mental e social. 

 
Questão 47 
 São execuções incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
I. Vigilância sanitária. 
 
II. Vigilância epidemiológica. 
 
III. Saúde do trabalhador. 
 
IV. Assistência terapêutica integral. 
 
V. Assistência farmacêutica. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II, III e V estão corretas. 
(C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(D) Apenas III, IV e V estão corretas. 
(E) I, II, III, IV e V estão corretas. 
 
Questão 48 
 Em relação ao Programa Saúde da Família (PSF) 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia 

de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a implantação de equipes 
multiprofissionais em unidades básicas de saúde.  

(B) As equipes da Saúde da Família são responsáveis pelo 
acompanhamento de famílias, localizadas em 
diferentes áreas geográficas.  

(C) As equipes da Saúde da Família atuam com ações de 
promoção da saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e 
na manutenção da saúde desta comunidade.  

(D) A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias 
coloca para as equipes saúde da família a necessidade 
de ultrapassar os limites classicamente definidos para 
a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto 
do SUS. 

(E) A Saúde da Família como estratégia estruturante dos 
sistemas municipais de saúde tem provocado um 
importante movimento com o intuito de reordenar o 
modelo de atenção no SUS.  
 

 
 
 
 
 

Questão 49 
Como desafios institucionais para expandir e 
qualificar a atenção básica no contexto brasileiro 
destaca-se 
 
I. a expansão e estruturação de redes de 

unidades básicas de saúde que permitam a 
atuação das equipes na proposta da saúde 
da família. 

 
II. a contínua revisão dos processos de 

trabalho das equipes de saúde da família 
com reforço as estruturas gerenciais 
apenas nos municípios. 

 
III. a elaboração de protocolos assistenciais 

integrados (promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação) dirigidos aos 
problemas mais frequentes do estado de 
saúde da população, com indicação da 
continuidade da atenção, sob a lógica da 
regionalização, flexíveis em função dos 
contextos estaduais, municipais e locais. 

 
IV. ações que visem o fortalecimento das 

estruturas gerenciais nos municípios e 
estados com vistas a: programação da 
atenção básica, supervisão das equipes, 
supervisão dos municípios, supervisão 
regional, uso das informações para a 
tomada de decisão. 

 
V. revisão dos processos de formação de 

educação em saúde com ênfase na 
educação provisória das equipes. 
 

VI. a institucionalização de processos de 
acompanhamento, monitoramento e 
avaliação da atenção básica. 
 

VII. ações articuladas com as instituições 
formadoras para promover mudanças na 
graduação e pós-graduação dos 
profissionais de saúde, de modo a 
responder aos desafios postos pela 
expansão e qualificação da atenção básica, 
incluindo aí a articulação com os demais 
níveis de atenção. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas I, III, IV, VI e VII estão corretas. 
(C) Apenas I, II, III, V e VI estão corretas. 
(D) Apenas III, IV, V e VI estão corretas. 
(E) I, II, III, IV, V, VI e VII estão corretas. 
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Questão 50 
 A capacidade de armazenamento dos 

computadores atuais permite que uma unidade 
básica de saúde tenha todos os prontuários de 
seus pacientes devidamente cadastrados, 
facilitando o acesso, a análise e o processamento 
de dados da população cadastrada na unidade. 
Vários são os benefícios, destacando-se os 
seguintes: 

 
I. Organização do serviço. 
 
II. Facilidade e agilidade de acesso aos 

prontuários. 
 
III. Facilidade de leitura dos prontuários. 
 
IV. Arquivamento de imagens. 
 
V. Arquivamento de resultado de exames. 
 
VI. Sinalização de situações de risco. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) Apenas V está correta. 
(B) Apenas VI está correta. 
(C) Apenas I está correta. 
(D) Apenas II, III e VI estão corretas. 
(E) I, II, III, IV, V e VI estão corretas. 
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