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CARGO: MÉDICO 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões 
seguintes: 
 

A INTERNET E O SINTOMA CONTEMPORÂNEO 

Por REINALDO PAMPONET 

Psicanalista-membro da Escola Brasileira de 
Psicanálise - Membro da Associação Mundial de 
Psicanálise (Paris) 

 

 

Freud, em 1930, no seu famoso trabalho “O mal-estar na 
civilização,” denunciava a difícil relação do homem 
consigo mesmo e com o seu semelhante, evocando aí, o 
que em 1960, Jacques Lacan, psicanalista francês, 
chamou “os impasses do sujeito com o real”. 

O real é o que põe questões para todo sujeito, é aquilo 
com o qual o sujeito não consegue harmonizar-se. O real 
tem como representantes máximos na cultura, o sexo e a 
morte. O real é um limite. Diante do real, há sempre uma 
impossibilidade a ultrapassar. 

No Mal-estar na civilização, Freud convoca os 
psicanalistas a se ocuparem do mal-estar do homem no 
mundo civilizado e a se interessarem pela subjetividade 
contemporânea. E, em 1953, Lacan, fiel seguidor de 
Freud, vai nos dizer que a psicanálise tem um papel a 
desempenhar na direção da subjetividade moderna, 
papel esse que somente poderá ser garantido, ajustando 
a psicanálise às novas invenções da ciência. 

Sabemos da grande atração que o “novo”, a novidade 
exerce sobre o homem. É grande o interesse do homem 
pelos novos objetos da ciência, pelas rápidas, 
interessantes e atraentes invenções da ciência, pelos 
objetos modernos que o discurso capitalista não pára de 
inventar. 

Na série dos novos objetos da ciência, vamos refletir 
sobre o uso do computador, refletir sobre a relação do 
sujeito com esse objeto “top de linha” que proporcionou 
ao homem comunicar-se separado do vivo da palavra e 
nos permitiu acesso a um mundo virtual via Internet. A 
Internet é útil, engenhosa e eficaz para o sujeito 
engajado na modernidade, para todo sujeito identificado 
com o mundo contemporâneo, contudo, essa eficácia 
depende do modo e da finalidade como cada um dela faz 
uso. 

 A questão do sujeito com a Internet, que interessa aos 
psicanalistas, refere-se ao “valor” que cada um retira do 
“uso” que faz da máquina. Que valor tem para o sujeito 
essa máquina moderna que chamamos computador? 

Bem, a psicanálise é uma “práxis” interessada no mal-
estar do sujeito no mundo, já dissemos. Dizendo de outra 
maneira: a psicanálise está interessada na “causa” da 
insatisfação e da angústia do sujeito com o mundo dos 
objetos. O interesse da psicanálise é orientar o sujeito, 
pela via do saber inconsciente, até os impasses com o 
real, conduzir o sujeito a construir uma relação menos 
discordante com os objetos que lhe trazem satisfação. A  
psicanálise de hoje tem a pretensão de fazer o sujeito 
trabalhar os seus conflitos para que possa funcionar 
melhor diante dos impasses que a vida cotidiana não 
pára de nos colocar. Nesse sentido, privilegia a palavra, 
a expressão viva do sujeito como meio para libertar-se da 
dor de existir e da angústia. A psicanálise deve ajudar o 
sujeito a sair da posição de ignorância com tudo aquilo 
que está lhe causando infelicidade ou desprazer. A 
psicanálise pretende despertar o sujeito que acorda para 
continuar dormindo, despertá-lo para celebrar a vida. 
Uma psicanálise é um despertar para o vivo da existência 
humana. 

O “prejuízo” que traz o uso do computador, se pudermos 
falar assim, reside, justamente, na finalidade do seu uso. 
Essa novidade, esse mundo moderno que é a Internet, 
onde as imagens se pluralizam com rapidez e facilidade 
como verdades do sujeito para tentar enganar o real, faz 
a palavra serva da imagem. Porém, ao sacrificar as 
palavras às expensas da imagem, o sujeito torna-se, 
muitas vezes, um devoto da imagem, dos jogos, da 
distração, das soluções prontas, das cópias, em 
detrimento do vivo da expressão falada e escrita, da 
leitura, do teatro, do cinema, da interlocução com o 
semelhante e de tudo aquilo que exige esforço para 
poder apreender e se sentir realizado. 

Numa palavra - o prejuízo é quando o sujeito se isola, 
confina-se e emudece, dedicando grande parte do seu 
tempo à Internet,  quando “personaliza” o computador, 
faz  do computador o seu melhor amigo, a sua melhor 
companhia. Assistimos, nesse século, a uma mudança 
de valor do homem, uma troca de companhia: do  amigo-
cão para o amigo-computador. 

 Assim procedendo, o sujeito equivoca-se, porque 
confunde o “valor de uso” com o “valor de gozo”. 
Fazendo da Internet seu “partenaire”, fazendo dela a sua 
melhor parceira, retira satisfação da máquina em 
detrimento da satisfação com a mulher, os filhos e os 
amigos. E, acaba, inexoravelmente, sentindo-se cada 
vez mais solitário e isolado daquilo que é 
verdadeiramente humano. 

 Assim, tentando recobrir o real com a tela das imagens, 
surge para o sujeito esse sintoma da modernidade que 
conhecemos com o nome de “Depressão”. Procedendo 
dessa maneira, privilegiando o objetivo, no lugar do 
subjetivo, submetendo-se ao “time is money”, tentando 
defender-se das emoções e da responsabilidade do 
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universo das palavras, o sujeito acaba fazendo da 
Internet o seu Sintoma - um Sintoma Contemporâneo, 
que Freud não conheceu,  deixando-nos, contudo, como 
legado, a direção da sua cura. 

(http://www.espacoacademico.com.br/004/04internet.htm) 

 
01. Considerando a tipologia, podemos dizer que 
esse texto é predominantemente: 
a) narrativo 
b) injuntivo 
c) argumentativo 
d) exemplificativo 
e) descritivo 
 
02. Dentre outros argumentos, o texto afirma que a 
Internet: 
 
a) não tem nada a contribuir com o cotidiano das 
pessoas na contemporaneidade. 
b) é um sinônimo de tristeza e isolamento para todas 
as pessoas. 
c) pode ser um recurso útil para as empreitadas do 
dia-a-dia, dependendo, é claro, do uso que se faça 
dela. 
d) pode/deve satisfatoriamente substituir relações do 
ambiente sócio-afetivo, conduzindo a uma dimensão 
de gozo e prazer. 
e) faz parte do advento contemporâneo, sem a qual 
os cidadãos não conseguiriam viver, pois traz 
benefícios concretizados no clichê “tempo é dinheiro”. 
 
03. O real, categoria utilizada pela psicanálise 
lacaniana, pode ser entendido como: 
 
a) o interlocutor das relações diárias. 
b) a zona limítrofe que serve de obstáculo para o 
sujeito. 
c) a morte e a ressurreição, materializadas no mito da 
fênix. 
d) o uso normal que se faz de ferramentas 
tecnológicas da modernidade. 
e) as conquistas amorosas de cunho eminentemente 
sexual, ou seja, de práticas que levam ao orgasmo. 
 
04. Acerca do texto é correto afirmar: 
 
a) Freud e Lacan são os exclusivos representantes 
da teoria psicanalítica. 
b) A psicanálise junguiana pode ser usada como meio 
através do qual o sujeito pode vir a se livrar das 
angústias do cotidiano. 
c) A Internet é a causadora principal de vários tipos 
de depressão.  
d) As novidades exercem um grande fascínio sobre o 
ser humano. 

e) O que o ser humano é, em termos profissionais, se 
deve, na grande maioria das vezes, ao uso da 
Internet. 
 

05. “(...) o sujeito acaba fazendo da Internet o seu 
Sintoma - um Sintoma Contemporâneo, que Freud 
não conheceu, deixando-nos, contudo, como legado, 
a direção da sua cura”. O termo sublinhado expressa 
a idéia de: 

a) conseqüência 

b) adição 
c) causa 
d) consecutividade 
e) oposição 
 

06. Em “Diante do real, há sempre uma 
impossibilidade a ultrapassar”, o verbo haver é: 

a) intransitivo 
b) transitivo indireto 
c) transitivo direto 
d) transitivo direto e indireto 
e) de ligação 
 
07. Assinale a alternativa que contém um porquê 
escrito em desconformidade com as normas 
ortográficas vigentes. 
 
a) Não se sabe por que motivo Carlos foi ao cemitério 
à meia noite. 
b) Os outros agentes ainda não procederam como 
lhes ordenei por que? 
c) As repostas não serviram porque todas eram 
baseadas em hipóteses infundadas. 
d) Qual dos porquês lhe parece mais favorável? 
e) Por que, depois de tanto tempo, você já não vê 
que estou falando a verdade? 
 
08. Uma das orações abaixo contém o sinal indicativo 
de crase usado incorretamente. Assinale-o. 
 
a) Nada foi dito em relação à carta que você me 
mandou. 
b) Quero comer um camarão à baiana. 
c) À uma da manhã, excepcionalmente, o galo 
começo a cantar. 
d) Vou à França no próximo ano. 
e)  Estamos cara à cara agora. 
 
09. Sobre a crase podemos afirmar o seguinte: 
 
a) A crase é a fusão entre duas vogais, ou seja, uma 
preposição e um artigo qualquer ou um pronome 
demonstrativo. 
b) A crase serve para indicar ênfase. 
c) O sinal indicativo da crase é o mesmo do acento 
agudo. 
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d) Representa-se graficamente a crase pelo acento 
grave. 
e) Ocorrerá a crase sempre que houver um termo que 
exija a preposição a e outro termo que aceite o artigo 
o. 
 
10. Observe os períodos abaixo e escolha a melhor 
alternativa. 
 
I- Eles não vêem bem sem óculos. 
II- Não fique assim à toa. 
III- Se ele ver bem sem lentes, não precisa colocá-
las. 
IV- Quando a gente vier do campo, tudo ficará 
resolvido. 
  
a) Apenas I e II corretos. 
b) Somente III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II e III estão corretos. 
d) Apenas I, II e IV estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
11. Marque a opção incorreta quanto à forma verbal. 
 
a) Magôo aqueles que me são caros quando digo que 
quero me embriagar. 
b) Se coubessem todos lá no quarto, teriam dormido 
juntos. 
c) Todos punham o dinheiro no mesmo lugar. 
d) Caibo também onde couberam aqueles que amei. 
e) Se ele pôr mais açúcar no café, acho que não vou 
tomá-lo. 
 
12. Assinale opção que complete os espaços 
convenientemente: 
 __________ anos não __________ vejo. 
Mas, a partir de agora, o que couber __________ 
mim, farei de tudo para reencontrá-la. 
 
a) A, a, a 
b) Há, a, a 
c) Há, à, à 
d) Há, a, à 
e) A, à, à 
 
13. Assinale a alternativa que possui, pelo menos, um 
problema com o uso da vírgula. 
 
a) Na busca da emoção, para provocar o observador, 
o artista abusa da verossimilhança das cenas 
retratadas, daí a importância também na observação 
da natureza. 
b) Marta, o que você quer comigo agora? 
c) Suas principais características são a teatralidade 
das obras, o dinamismo, a urgência, o conflito e o 
forte apelo emocional. 
d) A questão da harmonia também é importante para 
o Barroco. Entretanto, ela é vista numa obra de forma 
diferente do Renascimento. 

e) Por favor sirva logo o café. Estamos todos 
famintos. 
 
14  Nos períodos a seguir, há uma palavra que não 
está de acordo com as normas ortográficas vigentes.  
 
Assinale-a. 
 
a) Comi a paçoca e fiquei com infecção intestinal. 
b) O povo muçumano encontra algumas dificuldades 
do Ocidente. 
c) Se a gente quisesse ficar, poderia se acomodar 
naquele quarto. 
d) Quando eu fizer o bolo, servirei o lanche. 
e) Não gosto do cachorro do vizinho. Ele é rabugento. 
 
15. Só existe uma palavra escrita corretamente. 
Escolha-a. 
 
a) encaichar 
b) ferrujem 
c) nogento 
d) insosso 
e) ressucitar 

 

16. A coqueluche é uma doença grave causada 
pela bactéria: 
 
a) Legionella pneumophilia 
b) Mycobacterium pneumoniae 
c) Bordetella pertusis 
d) Corynebacterium dipheriae 
e) Stafilococcus pyogenes 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
 
a) O cancro mole é uma doença de transmissão 
exclusivamente sexual, causada pelo bacilo gram 
positivo Haemophilus ducreyi. 
b) O granuloma inguinal é causado pela bactéria 
Donovania trachomatis. 
c) As dermatoviroses são doenças causadas 
por agentes virais que apresentam manifestações 
tegumentares, sempre com comprometimento 
sistêmico. 
d) A sífilis primária caracteriza-se pelo 
aparecimento do cancro duro no local da inoculação, 
que é uma úlcera de consistência firme, fundo limpo, 
indolor, às vezes acompanhado de adenite satélite. 
e) A gonorréia é uma doença bacteriana 
causada pelo diplococo gram positivo Neisseria 
gonorrhoae. 
 
18. Dentre os marcadores precoce para o 
diagnóstico da dor torácica ou isquemia cardíaca, 
qual o marcador mais sensível nas primeiras seis 
horas: 
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a) CK-MB 
b) CK total 
c) Mioglobina 
d) DHL 
e) TGO 
 
19. O método clínico de exame pulmonar que traz 
mais subsídio para o diagnóstico clínico de 
muitas doenças respiratórias é a : 
 
a) Palpação pulmonar 
b) Inspeção do tórax 
c) Punção torácica 
d) Ausculta pulmonar 
e) Percussão pulmonar 
 
20. A pneumonia adquirida por via hematogênica 
é relacionada predominantemente a: 
 
a) Pseudomonas aeruginosa 
b) Streptococcus pneumoniae 
c) Fungos 
d) Staphylococcus aureus 
e) Moraxella catarrhalis 
 
21. A hérnia inguinal: 

 
a) é mais freqüente à esquerda 
b) quando indireta encarcera mais do que 

quando direta 
c) é mais freqüente no sexo masculino do que 

no feminino 
d) sua correção por via laparoscópica não é 

ainda possível 
e) quando ao ínguinoescrotal é mais provável 

ser direta do que indireta 
 
22. Como causa mais comum de hipertensão 
arterial maligna temos: 

 
a) hipertensão endócrina 
b) hipertensão essencial 
c) diabetes melitus 
d) aterosclerose 
e) hipertensão reno vascular 
 
23. Qual a causa mais freqüente de hipertensão 
portal na população em geral em nosso meio: 
 
a) atresia das vias biliares 
b) esquistossomose 
c) tumor hepático 
d) litíase biliar 
e) alcoolismo 
 
24. O fator de risco mais importante para o 
desenvolvimento de osteoporose é: 
 
a) tabagismo 

b) uso de álcool  
c) falta de atividade física  
d) a idade 
e) a obesidade  
 
25. A presença de parasitas intestinais é 
primeiramente identificava por meio de: 

 
a) exame direto das fezes em preparação a fresco 
b) técnica de concentração  
c) cultura  
d) extensões corados fixados  
e) todas acimas corretas  
 
26. Segundo o Ministério da Saúde o diabetes 
mellitus no presente atinge cerca de: 

 
a) 30% da população  
b) 2% da população  
c) 15% da população  
d) 8% da população  
e) 1% da população  
 
27. A toxoplasmose é uma zoonose causada por 
um protozoário intracelular da ordem Coccidia, 
cujo parasito é: 

 
a) Toxoplasma gondii 
b) Toxoplasma krusei 
c) Toxoplasma vulnificus 
d) Toxoplasma influenzae 
e) Toxoplasma pneumophilia 

 
28. A pediculose pubiana, fitiriase, tem como 
principal característico no diagnóstico clínico: 
 
a) ardência  
b) prurido  
c) crostas 
d) secreção  
e) nódulo  
 
29. Nos quadros de apendicite aguda, o sinal de 
Rovsing consiste em: 

 
a) hipertonia do esfíncter anal interno 
b) dor na região mesogástrica após toque retal 
c) dor na fossa ilíaca direita após manobra de 

compressão da fossa ilíaca esquerda e cólon 
descendente  

d) rigidez localizada na fossa ilíaca direita após 
inspiração forçada 

e) uma variante da monabra de Chauffard  
 
30. Na síndrome de Fournier, a infecção por 
estreptococus, do tecido subcutâneo encontra-se 
na região: 

 
a) perineal  



                                                        

 
Prefeitura Municipal de  

FFAAGGUUNNDDEESS 
 

 

 

 5

CONCURSO PÚBLICO 
             

EXECUÇÃO: 
CONSULTEC 

 

b) tórax  
c) femural 
d) cervical 
e) parede abdominal anterior  
 
31. Na diarréia aguda o primeiro passo no 
diagnóstico é: 

 
a) observação clínica 
b) pesquisa da toxina C. difficile 
c) uso de antiespasmódico 
d) hidratação 
e) avaliação clínica 
 
32. O atendimento médico objetiva: 

 
a) detectar e quantificar risco final 
b) estabelecer e excluir diagnóstico 
c) detectar doença subclínica, avaliar a gravidade 

de doenças e definir prognóstico 
d) selecionar terapia apropriada, monitorar a 

evolução da doença e resposta terapêutica 
e) todas acimas corretas 

33. As ações da equipe de Saúde da Família 
devem ser norteadas dentro da lógica de: 

 
a) vigilância em saúde 
b) vigilância ambiental 
c) vigilância epidemiológica 
d) vigilância sanitária 
e) nenhuma das respostas 
 
34. Assinale a alternativa correta: 
 
a) todo feto com menos de 3000g é prematuro 
b) todo RN é também RN de baixo peso 
c) todo feto com menos de 36 semanas completos é 

pré-termo 
d) PIG, pré-termo, prematuro, feto de baixo peso 

são sinônimos 
e) todo feto com mais de 36 semanas completos é 

funcionalmente mediano e de maturidade preliminar 
 
35. A causa mais freqüente de abortamento 
precoce é: 

 
a) infecção genital 
b) defeito genético 
c) alcoolismo crônico 
d) deficiência de progesterona 
e) incompetência istmocervical 

 
36. Qual das parasitoses intestinais abaixo 
apresenta forma disseminada grave em pacientes 
imunodeprimidos? 

 
a) ancilostomíase 
b) estrongiloidíase 

c) ascaridíase 
d) enterobíase 
e) tricuríase 
 
37. Atualmente a situação ideal para um sistema 
de saúde é: 
 
a) o investimento em políticas que promovam e 

previnam o aparecimento dos fatores de riscos  
b) o investimento direcionado para construção de 

rede hospitalar 
c) o investimento exclusivamente na rede primária 
d) o investimento orientado para construção de 

postos de saúde  
e) todas acimas corretas  
 
38. A cistite aguda bacteriana é uma infecção da 
bexiga causada por bactérias coliformes, 
principalmente: 
 
a) E. coli 
b) Enterococos 
c) Pseudomonas 
d) Proteus mirabilis 
e) Stafilococus epidermides 
 
39. Assinale a alternativa incorreta sobre os Vírus 
Influenzae: 
 
a) a vacinação confere proteção para pessoas 

sadias em torno de 70% a 80% 
b) as vacinas utilizadas no Brasil são de vírus 

inativos cultivados em ovos 
c) as vacinas contem duas cepas de Influenzae A e 

uma cepa de Influenzae B 
d) a vacina é aplicada por via intramuscular a partir 

dos 6 meses de vida 
e) as crianças vacinadas pela primeira vez, não 

devem receber vacinas a posterior 
 

40. Podem habitar no trato digestivo do homem 
os seguintes gêneros de Amebas: 
 
a) Entamoeba; Endolimax; Fragilis  
b) Entamoeba; Iodamoeba; Dispar 
c) Entamoeba; Endolimax; Polascki 
d) Entamoeba; Iodamoeba; Hartmanni 
e)   Entamoeba; Iodamoeba; Endolimax 


