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       Texto base para responder às questões 01 à 05.  

 

MUNDIAL: DOMINGO CONFUSO NO APITO 
A Fifa informou que se manterá neutra sobre as questões 

envolvendo erros clamorosos da arbitragem ocorridos 
neste domingo. Dois lances chamaram a atenção: o gol 

que não valeu de Lampard no duelo entre Inglaterra x 
Alemanha, além do gol irregular da Argentina frente ao 

México, mas validado pela arbitragem. 

Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão 
sobre a possibilidade de utilização de mecanismos 

eletrônicos para facilitar o comando de jogo. Porém, não 
há qualquer perspectiva de mudanças para a melhoria do 

sistema de comando dos jogos. 

“A Fifa não fará comentários sobre decisões da 
arbitragem dentro de campo”, resumiu a entidade. 

A inclusão de tecnologias no futebol parece ser algo 
ainda distante. A International Board, órgão que 

regulamenta as regras do futebol, cessou no começo do 
ano experimentos eletrônicos voltados ao auxílio de 

árbitros. Estão arquivados projetos de chips na bola, que 

acionariam assim que passasse a linha do gol. 
A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz 

uruguaio Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no 
travessão e superou a linha do gol, mas a arbitragem não 

deu gol. 

A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2 
aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou com 

vitória alemã por 4 a 1. 
Já os mexicanos se revoltaram com a arbitragem, que 

não percebeu que a jogada do gol de Tevez estava 
irregular. A partida estava empatada por 0 a 0. Tevez 

cabeceou em impedimento, abrindo o marcador. Ao 

término dos 90 min, o placar apontou vitória da 
Argentina por 3 a 1. 

No caso do gol de Tevez, uma cena curiosa. O auxiliar 
Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto Rossetti após o 

gol de Tevez para discutir a jogada. O telão no estádio 

exibiu o replay. Os jogadores mexicanos pressionaram o 
auxiliar pedindo para que a arbitragem recorresse à 

ajuda externa para comprovar a ilegitimidade do gol. Mas 
sem sucesso. 

UOL – Das agências internacionais – Em Johanesburgo 
(África do Sul) – 27/06/2010  
 

QUESTÃO 01 
As expressões sublinhadas são complementos verbais, 

exceto: 
a) “resumiu a entidade” 

b) “o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1” 

c) “O telão no estádio exibiu o replay” 
d) “não há qualquer perspectiva de mudanças” 

 
QUESTÃO 02 

Observe o emprego do “que” nas frases abaixo. 

I – “que se manterá neutra” 
II – “que regulamenta as regras do futebol” 

III – “que acionariam assim que passasse a linha do gol” 
IV – “que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu” 

V – “que a jogada do gol de Tevez estava irregular” 

     O “que” possui a mesma função apenas em: 

a) I, III e IV. 
b) II, III e IV. 

c) I, III e V. 
d) II, IV e V. 

 
QUESTÃO 03 

Observe as frases. 

I – “para facilitar o comando de jogo” 
II – “para que a arbitragem recorresse” 

III – “para discutir a jogada” 
IV – “para comprovar a ilegitimidade do gol” 

    A preposição sublinhada expressa relação de: 

a) consequência. 
b) lugar. 

c) fim. 
d) proporção. 

 
QUESTÃO 04 

Nas frases: 

I – “mas validado pela arbitragem” 
II – “mas a arbitragem não deu gol” 

III – “Mas sem sucesso” 
   A conjunção sublinhada expressa noção de: 

a) comparação. 

b) adversidade. 
c) adição. 

d) consequência. 
 

QUESTÃO 05 
Observe os verbos sublinhados nas frases abaixo. 

I – “Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a 

discussão” 
II – “O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro” 

III – “A bola bateu no travessão”  
IV – “A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 

a 2” 

V – “A partida estava empatada por 0 a 0” 
    Os verbos que se encontram no mesmo modo e 

tempo verbal são: 
a) I, II e III apenas. 

b) III, IV e V apenas. 

c) I, III e V apenas. 
d) II e IV apenas. 

 
QUESTÃO 06 

Qual o valor de x que satisfaz a equação 3x + 
4(1+x)+2= 5x-x-6? 

a) -4 

b) 4 
c) 3 

d) 8 
 

QUESTÃO 07 

O sistema de equações  
2136

425

yx

yx
tem como 

solução: 
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a) x=2  ; y=3   

b) x=3 ; y=2 

c) x=4 ; y=3 
d) x=3 ; y= 4 

 
QUESTÃO 08 

A média aritmética do conjunto numérico {2, 3,4} é : 
a) 3,5 

b) 3 

c) 4 
d) 5 

 
QUESTÃO 09 

Uma máquina, trabalhando 30 minutos, produz 200 

peças. Quantas peças iguais produzirá em 3 horas e 30 
minutos? 

a) 1.400 peças.  
b) 1.500 peças. 

c) 1.600 peças. 
d) 1.650 peças. 

 

QUESTÃO 10 
Um professor escreveu a seguinte frase durante uma 

aula de matemática: 
         “Se 2 está para 4, então 3 está para x” 
O número x que completa a frase é: 

a) 5 
b) 6 

c) 7 
d) 9 

 
QUESTÃO 11 

Quanto a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 

incorreto afirmar: 
a) Devem-se considerar no diagnóstico da HAS, além dos 

níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado 
pela presença dos fatores de risco, a presença de lesões 

nos órgãos-alvo e as co-morbidades associadas; 

b) O valor mais alto da pressão sistólica ou diastólica 
estabele o estágio do quadro hipertensivo. Quando as 

pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias 
diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação 

do estágio. 

c) O tratamento farmacológico é eficaz em todos os 
casos de HAS, sendo este a base de todo 

acompanhamento a doença hipertensiva 
d) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema 

grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um 
dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares e renais, sendo responsável por pelo 
menos 40% das mortes. 

 
QUESTÃO 12 

Na cetoacidose diabética, o paciente pode apresentar 

todas as situações abaixo, EXCETO: 
a) Diarréia intensa, febre e dor abdominal; 

b) Respiração de Kussmaul; 

c) Leucocitose com desvio à esquerda, na ausência de 

infecção e elevação das transaminases; 

d) Dor abdominal simulando abdome agudo; 
 

QUESTÃO 13 
Quanto ao tratamento do Hipertenso Obeso, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) Os betabloqueadores reduzem a sensibilidade à 

insulina e dificultam a perda de peso. 

b) Os diuréticos são geralmente necessários devido à 
retenção de sódio e água que ocorre no obeso e 

contribui para a hipertensão. 
c) Os IECA seriam teoricamente drogas mais adequadas, 

havendo algumas evidências sobre os benefícios dessa 

classe no obeso. 
d) Os bloqueadores de cálcio causam interferência, sendo 

uma opção inadequada ao tratamento. 
 

QUESTÃO 14 
São complicações agudas do Diabetes Mellitus, todas 

abaixo, exceto: 

a) Hipoglicemia, hipotassemia e edema cerebral são 
algumas das complicações que podem ocorrer durante o 

tratamento; 
b) O prognóstico da cetoacidose geralmente é pior do 

que o do estado Hiperglicêmico Hiperosmolar não-

Cetótico; 
c) As infecções são causas freqüentes do 

desencadeamento da cetoacidose; 
d) A cetoacidose, que também pode se apresentar nos 

diabéticos tipo 2. 
 

QUESTÃO 15 

Quanto a Dengue, assinale (V) nas que julgar verdadeira 
e (F) nas que julgar falsa, escolhendo abaixo a 

alternativa correta: 
(    ) O período de incubação da dengue varia de 3 a 15 

dias, sendo em média de 5 a 6 dias; 

(  ) O período de transmissibilidade da doença 
compreende dois ciclos um intrínseco, que ocorre no ser 

humano, e outro extrínsico, que ocorre no vetor; 
(    ) A doença tem em média duração de 30 a 40 dias; 

(   ) Na dengue clássico a febre é o primeiro sintoma, 

sendo geralmente alta( 39º a 40ºC), com início abrupto 
associado à cefaléia, prostração, mialgia, artralgia e dor 

retroorbitária; 
(    ) No quadro clínico de dengue nunca ocorre diarréia, 

vômitos, náuseas e anorexia. 
a) V, V, V, V, V; 

b) V, V, F, V, F; 

c) V, F, F, V, F; 
d) F, V, F, V, F. 

 
QUESTÃO 16 

A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica de 

grande importância para a Saúde Pública devido à sua 
magnitude e seu poder incapacitante, atingindo 

principalmente a faixa etária economicamente ativa. 
Assinale abaixo a alternativa incorreta: 
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a) O diagnóstico da Hanseníase é essencialmente clínico, 

onde deve ocorrer o exame dermatoneurológico para 

identificar lesões ou áreas da pele com alteração de 
sensibilidade e/ou comprometimento de nervos 

periféricos; 
b) Sinais e sintomas como manchas esbranquiçadas 

(hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com 
alteração de sensibilidade devem ser levantados na 

anamnese; 

c) As lesões de Hanseníase nunca se iniciam com 
hiperestesia, sensação de queimação, formigamento ou 

coceira;  
d) Estima-se que 90% da população tenha defesa natural 

contra o M. leprae, e sabe-se que susceptibilidade ao M. 

leprae tem influência genética; 
 

QUESTÃO 17 
São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela 

Saúde”, todas abaixo exceto: 
a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de 

Gestão; 

b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de 
Gestão; 

c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto 
de Integração; 

d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto 

pela Integralidade. 
 

QUESTÃO 18 
Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que 

_________________________________deve realizar-se 
a cada quatro anos, com a representação dos vários 

segmentos de saúde e propor diretrizes para a 

formulação de políticas de saúde. 
Assinale abaixo a resposta que completa o traçado: 

a) o Conselho Municipal de Saúde; 
b) a Conferência Nacional de Saúde; 

c) a Participação da Empresa Privada; 

d) o Conselho do Adulto e do Idoso.  
 

QUESTÃO 19 
A importante estratégia da Atenção Básica deve-se ao 

seu potencial em transformar em ações os princípios do 

SUS, sendo eles: 
Assinale a alternativa correta: 

a) Universalidade, Integralidade e Equidade; 
b) Solidariedade, Integralidade e Resolutividade; 

c) Hierarquização, Universalidade e Resolutividade; 
d) Equidade, Solidariedade e Integralidade. 

 

QUESTÃO 20 
A influenza (gripe) é uma doença infecciosa aguda, de 

natureza viral, altamente contagiosa que acomete o trato 
respiratório e cuja ocorrência se observa em maior 

intensidade ao final do outono e durante o inverno. A 

esse respeito assinale (V) nas que julgar verdadeira e (F) 
nas que julgar falsa, assinalando abaixo a alternativa 

correta: 

( ) Embora tipicamente de pouca relevância em sua 

forma não complicada, a gripe é uma doença que se 

dissemina rapidamente e apresenta baixa 
morbimortalidade em grupos de maior vulnerabilidade; 

( ) As pessoas idosas, especialmente aquelas 
institucionalizadas ou as portadoras de doenças crônicas 

de base, são alvos de sérias complicações relacionadas à 
gripe, como a pneumonia primária viral pelo vírus da 

influenza, pneumonia bacteriana secundária, pneumonia 

mista, exacerbação de doença pulmonar ou cardíaca e 
óbito; 

( ) A vacinação contra influenza para a pessoa idosa deve 
ser recomendada anualmente no outono; 

( ) Idosos de 60 anos devem receber ao menos uma 

dose de vacina anti-pneumocócica durante a vida. 
a) V, V, V, V; 

b) V, F, V, F;  
c) F, V, V, V; 

d) F, V, F, V. 
 

QUESTÃO 21 

Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que 
são portadores da doença, algumas vezes permanecendo 

não diagnosticados até que se manifestem sinais de 
complicações. Por isso, testes de rastreamento são 

indicados em indivíduos assintomáticos que apresentem 

maior risco da doença. São fatores indicativos de maior 
risco, todos abaixo,exceto: 

a) Idade maior de 45 anos e sobrepeso ( índice de Massa 
Corporal IMC>25); 

b) Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes; 
c) Diagnóstico prévio de glomerulonefrite; 

d) Diagnóstico prévio de sindrome de ovários 

micropolicístico.      
 

QUESTÃO 22 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 

Sinan é: 

Assinale a incorreta: 
a) Um instrumento essencial para tomada de decisões, 

ferramenta imprescindível à Vigilância em Saúde, por ser 
o fator desencadeador do processo “informação-decisão-

ação”; 

b) O Sinan é atualmente alimentado, principalmente, 
pela notificação e investigação de casos de doenças e 

agravos que constam da Lista Nacional de Doenças de 
Notificação Compulsória em todo Território Nacional; 

c) As unidades notificantes são, geralmente, aquelas que 
prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde; 

d) Essa ficha é utilizada para notificar apenas os casos 

confirmados do agravo. 
 

QUESTÃO 23 
As vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados, 

em princípio, não devem ser administradas a pessoas: 

Assinale a incorreta:  
a) Com afecções comuns, como doenças infecciosas ou 

alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou 
coriza; 
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b) Com imunodeficiência congênita ou adquirida; 

c) Acometidas de neoplasia maligna; 

d) Em tratamento com terapêutica imunodepressora, 
quimioterapia antineoplásica e radioterapia.   

 
QUESTÃO 24 

No ano de 2010, o Brasil iniciou a vacinação contra a 
influenza pandêmica- H1N1. Até o momento foram 

contemplados com a vacina, todos abaixo, EXCETO: 

a) Crianças de 6 meses a 5 anos; 
b) Gestantes e profissionais de saúde; 

c)  Adultos sem doenças crônicas entre 40 e 59 anos; 
d) Indígenas e adultos nas faixas etárias de 20 a 39 

anos.  

 
QUESTÃO 25 

Quanto às arritmias no contexto clínico, assinale (V) nas 
verdadeiras e (F) nas falsas, escolhendo abaixo a 

alternativa correta: 
( ) O efeito que uma arritmia pode ter, posteriormente se 

modifica pelas condições físicas de um dado paciente; 

( ) A taquicardia atrial paroxística que ocorre em um 
paciente jovem e sadio causa sintomas mínimos e 

mesmo, às vezes, não necessita de tratamento;  
( ) Em um paciente idoso com comprometimento do 

sistema vascular, uma arritmia pode provocar sintomas 

de isquemia cerebral ou miocárdica, choque, ou 
insuficiência cardíaca congestiva que exigem imediato 

tratamento; 
( ) A importância de qualquer arritmia, a necessidade de 

seu tratamento e, mais importante, o tipo exato de 
tratamento indicado devem ser avaliados de acordo com 

cada paciente, sua condição física antes e durante a 

arritmia;    
a) V, V, V, V; 

b) F, F, V, V; 
c) V, V, V, F; 

d) V, F, V, F; 

 
QUESTÃO 26 

A asma brônquica caracteriza-se por uma responsividade 
aumentada da traquéia e dos brônquios e vários 

estímulos. Quanto às drogas empregadas no tratamento 

da asma são: 
Assinale a alternativa incorreta: 

a) No consenso sobre o manejo da asma, o corticóide 
preconizado é a prednisolona; 

b) No Brasil, os utilizados com mais frequência são a 
prednisona, por via oral, e a metilprednisolona, por via 

endovenosa; 

c) O tratamento regular com esteróides nunca deve ser 
suspenso, mesmo com pouca ou nenhuma 

sintomatologia; 
d) Se os sintomas são sazonais, a medicação deve ser 

suspensa ao final da estação. 

 
QUESTÃO 27 

São fatores de risco para a Doença Broncopulmonar 
Obstrutiva Crônica (DBPOC): 

a) A história natural da DBPOC, especialmente da 

associação bronquite crônica-enfisema pulmonar, 

relaciona-se diretamente com o uso de cigarros, 
aumentando com os anos de tabagismo; 

b) A tosse matinal é pouco frequente na grande maioria 
dos pacientes; 

c) Sintomas cardiovasculares não acontecem nos 
pacientes com DBPOC; 

d) A DBPOC se restringe apenas aos sintomas 

pulmonares. 
 

QUESTÃO 28 
São exames que fazem parte da rotina mínima do 

portador de hipertensão arterial? 

a) Exame de urina (bioquímica e sedimento), creatinina, 
potássio, glicemia, colesterol total e frações e 

eletrocardiograma de repouso; 
b) Urocultura, glicemia, colesterol total e frações; 

c) Hb glicada, urocultura, colesterol total e frações, 
hemograma completo; 

d) Eletrocardiograma, ultrasonografia de abdome, 

urocultura, hemograma e creatinina. 
 

QUESTÃO 29 
Hidroclorotiazida é contra-indicado: 

a) Na insuficiência cardíaca congestiva; 

b) Na insuficiência hepática e renal graves; 
c) Edema de diferentes causas; 

d) Hipertensão arterial sistêmica.    
 

QUESTÃO 30 
A demência senil, para fins diagnósticos, é uma síndrome 

caracterizada pelo comprometimento de múltiplas 

funções corticais superiores. 
Assinale a alternativa correta: 

a) Entre os déficits cognitivos incluem-se os da memória, 
do pensamento, da orientação, da compreensão, da 

linguagem, do cálculo, da capacidade de aprendizagem, 

do pensamento abstrato e do julgamento; 
b) O comprometimento das funções cognitivas é 

usualmente acompanhado e, às vezes antecedido por 
alterações psicológicas do comportamento e da 

personalidade; 

c) Para o diagnóstico é essencial que tais déficits causem 
significativo comprometimento das atividades 

profissionais, ocupacionais e sociais do indivíduo e 
representem declínio significativo com relação aos níveis 

prévios de funcionamento; 
d) a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 31 
A ansiedade é uma experiência humana universal, 

constituindo-se em uma resposta comum às sobrecargas 
rotineiras e aos conflitos emocionais.São passos básicos 

para estabelecer o diagnóstico do paciente com suspeita 

de  transtorno de ansiedade: 
Assinale a alternativa correta: 

a) No Brasil, os transtornos de ansiedade encontram-se 
no primeiro lugar em prevalência entre transtornos 
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psiquiátricos em moradores de diversas capitais 

brasileiras; 

b) A ansiedade é duas vezes mais frequente em pessoas 
do sexo masculino e 10 vezes mais em indivíduos com 

história familiar de ansiedade; 
c) Os quadros de insônia, irritabilidade, impaciência não 

aparecem nos transtornos de ansiedade; 
d) A tensão motora na ansiedade manifesta-se por 

taquipneia, mãos frias e pegajosas, poliúria e diarréia.    

 
QUESTÃO 32 

Qual é a Estratégia que propõe o fortalecimento e a 
concretização do Sistema Único de Saúde, através de 

suas ações, realizando a promoção da saúde, 

trabalhando com a territorialização e com as famílias 
inseridas na comunidade. 

a) A esta Estratégia denominamos Saúde Coletiva; 
b) A esta Estratégia denominamos Saúde da Família; 

c) A esta Estratégia denominamos Saúde do Adulto e do 
Idoso; 

d) A esta Estratégia denominamos Saúde do 

Trabalhador. 
 

QUESTÃO 33 
São princípios do Pacto pela Saúde, firmados pelos três 

gestores do Sistema Único de Saúde (SUS): 

Assinale a alternativa correta: 
a) Respeito às diferenças loco-regionais; 

b) Qualificação do acesso da população à atenção 
integral à saúde; 

c) Implantar a regulação, programação pactuada 
integrada/PPI e avaliação; 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 34 

São atribuições do Médico Plantonista em relação às 
atividades de Controle da Tuberculose? 

a) Solicitar RX de tórax para todos os sintomáticos 

respiratórios; 
b) Iniciar quimioprofilaxia para todos os comunicantes; 

c) Encaminhar ao pneumologista e ao infectologista os 
casos suspeitos de tuberculose; 

d) Solicitar baciloscopia do escarro, duas amostras, aos 

sintomáticos respiratórios. 
 

QUESTÃO 35 
O tratamento atualmente preconizado para casos novos 

de todas as formas de tuberculose, chamado esquema 
básico (esquema I) passou a ser: 

a) Rifampicina, Pirazinamida, Estreptomicina e 

Isoniazida; 
b) Rifampicina, Pirazinamida, Isoniazida e Etambutol; 

c) Rifampicina, Dapsona, Isoniazida e Pirazinamida; 
d) Pirazinamida, Etambutol, Estreptomicina e Dapsona. 

 

QUESTÃO 36 
O câncer de próstata é o tumor que mais atinge os 

homens com idade acima de 50 anos. 
Assinale a alternativa correta: 

a) A principal forma de prevenção do câncer de próstata, 

é a realização do toque retal e da dosagem do antígeno 

prostático específico - PSA, em todos os homens 
anualmente, a partir dos 50 anos e nos homens com 

história familiar de câncer de próstata o mesmo deve ser 
feito a partir dos 40 anos; 

b) Não interfere como fator de risco para o câncer de 
próstata, o sedentarismo e a raça; 

c) O câncer de próstata tende a regredir a sua incidência 

nas idades entre 70 e 80 anos; 
d) Mesmo descobrindo precocemente, ou seja, logo no 

início as chances de cura da doença são em torno de 
40%.            

 

QUESTÃO 37 
O medicamento utilizado em úlceras pépticas resistentes 

aos antagonistas dos receptores H2: 
a) Pirenzipina; 

b) Ranitidina; 
c) Omeprazol; 

d) Quelato de Bismuto  

 
QUESTÃO 38 

O uso do Oseltamivir como medida profilática a Influenza 
A (H1N1), indicado nos seguintes casos apresentados 

abaixo, exceto:  

a) Para profissionais de laboratório que tenham 
manipulado amostras clínicas que contenham a nova 

influenza A (H1N1) sem o uso de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) ou que utilizaram de maneira 

adequada; 
b) Os trabalhadores de saúde que estiveram envolvidos 

na realização de procedimentos invasivos (geradores de 

aerossóis); 
c) Todos os trabalhadores de saúde que atuam nos 

pronto socorros dos hospitais e nos pronto atendimentos 
municipais; 

d) Os trabalhadores de saúde que manipularam 

secreções de um caso suspeito ou confirmado de 
infecção pela nova Influenza A (H1N1) sem o uso de EPI 

ou que utilizaram de maneira inadequada. 
 

QUESTÃO 39 

 “Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde 
e será atendido conforme as suas necessidades”. Esta 

afirmativa faz referência a qual dos princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 

a) Universalidade; 
b) Equidade; 

c) Integralidade; 

d) Resolutividade. 
 

QUESTÃO 40 
Na presença de uma mordedura de cão desconhecido, 

devemos executar todas as medidas relacionadas a 

seguir, EXCETO: 
a) Limpeza da ferida com água e sabão; 

b) Vacinação anti-rábica. 
c) Retenção e observação do animal. 
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d) Sutura imediata da ferida. 

 

QUESTÃO 41 
A síndrome metabólica é um conjunto de alterações 

metabólicas que promove um aumento no risco de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Assinale a 

alternativa incorreta:  
a) A intolerância à glicose é caracterizada por níveis de 

glicemia em jejum entre 110 e 125 mg/dL; 

b) A dislipidemia relacionada à síndrome metabólica é 
caracterizada por hipertrigliceridemia e baixos valores de 

HDL-C.  
c) A Hipertensão arterial relacionada à síndrome 

metabólica está associada a hipertrigliceridemia e 

principalmente a resistência a insulina. 
d) O estado pré-inflamatório relacionado à síndrome 

metabólica é caracterizado pela diminuição da 
interleucina-6, e aumento da adiponectina.  

 
QUESTÃO 42 

A esquistossomose é uma doença cujo diagnóstico 

definitivo depende sempre de uma confirmação 
laboratorial, mesmo na presença de quadro sintomático 

compatível e informações epidemiológicas evidentes: 
a) O tratamento quimioterápico da esquistossomose por 

meio de medicamentos de baixa toxicidade, como o 

praziquantel e a oxamniquina, deve ser preconizado para 
a maioria dos pacientes com presença de ovos viáveis 

nas fezes ou mucosa retal; 
b) Não existe contra-indicação para o uso do 

praziquantel, pois pela sua baixa toxicidade ele não 
apresenta efeito colateral; 

c) Durante a fase de gestação e amamentação a 

terapêutica anti-esquistossomótica não está 
contraindicada. 

d) A oxamniquina é ainda de menor toxicidade e não 
produz efeito colateral.   

 

QUESTÃO 43 
Quais patologias abaixo devemos avaliar, no diagnóstico 

diferencial dos edemas:  
a) Insuficiência cardíaca congestiva 

b) Síndrome nefrótico 

c) Insuficiência renal 
d) a, b e c estão corretas. 

 
QUESTÃO 44 

São considerados princípios gerais para o tratamento 
medicamentoso da hipertensão arterial, exceto: 

a) O medicamento deve ser eficaz por via oral; 

b) Deve permitir a administração do menor número 
possível de tomadas diárias, com preferência para 

aqueles com posologia de dose única diária; 
c) Caso o medicamento não seja eficaz trocá-lo num 

período máximo de 15 dias, procedendo assim o 

aumento da dose. 
d) O tratamento deve ser iniciado com as menores doses 

efetivas preconizadas para cada situação clínica, podendo 

ser aumentado gradativamente e/ou associar-se a outro 

hipotensor de classe farmacológica diferente.  

 
QUESTÃO 45 

A urticária é uma erupção cutânea originada da 
vasodilatação e exsudação transitória ocorrida na derme. 

A esse respeito é incorreto afirmar: 
a)Decorre de fatores imunológicos (IgE, doenças auto-

imunes, imunocomplexos dependentes de complemento) 

e não-imunológicos (ação direta sobre os mastócitos); 
b)A urticária é pouco frequente e apenas 1% da 

população apresenta pelo menos um episódio ao longo 
da vida; 

c)A forma aguda(duração inferior a seis semanas) ocorre 

em torno de 90% do total dos casos. 
d) Ela é vista em qualquer idade, sendo mais prevalente 

nos adultos jovens. 
 

QUESTÃO 46 
A pneumonia pneumocócica e a Influenza constituem 

causas significativas de mortalidade e morbidade no 

idoso. Frente a isso é incorreto afirmar: 
a) Recomenda-se que a vacina pneumocócica seja 

administrada pelo menos uma vez a todas as pessoas 
com mais de 65 anos. 

b) As pessoas imunizadas com a vacina pneumocócica, 

antes de 65 anos de idade, são candidatas à revacinação, 
desde que pelo menos tenham se passado 6 anos ou 

mais desde a ultima dose. 
c) A vacina de Influenza anual para todas as pessoas 

com mais de 60 anos. 
d) A vacina contra influenza sazonal não deve ser 

aplicada simultaneamente com a vacina contra influenza 

pandêmica-H1N1. 
 

QUESTÃO 47 
A descontaminação por tóxicos ingeridos pode ser feita:  

Assinale a alternativa incorreta: 

a) pelo esvaziamento gástrico (indução do vômito e 
lavagem gástrica) apenas; 

     b) pelo esvaziamento gástrico (indução do vômito e 
lavagem gástrica) ou pela eliminação intestinal do 

material não-absorvido (carvão ativado e catárticos). 

     c) A indução do vômito é um método simples e efetivo, 
utilizando xarope de Ipeca, contra indicado em quadros 

convulsivos, coma, intoxicações por estrictinina, ingestão 
de ácidos e álcalis fortes e de hidrocarbonetos derivados 

do petróleo; 
     d) O xarope de Ipeca não deve ser administrado 

juntamente com carvão ativado, pois perde sua eficácia. 

 
QUESTÃO 48 

A sífilis é uma das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs) ainda muito presente e relevante no quadro dos 

agravos, pelas suas complicações e comprometimentos; 

     a) O tratamento preconizado para a sífilis recente 
(primária, secundária e latente) é penicilina G benzatina, 

2,4 milhões de unidades, IM(1.200.000 unidades em 
cada glúteo) repetindo a dose uma semana depois; 
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     b) São exames importantes para confirmar o diagnóstico 

de sífilis latente: VDRL e FTA-ABS; 

     c) Doença grave em recém-nascido, acompanhada de 
lesões semelhantes às da sífilis secundária, suspeita-se 

sífilis congênita precoce; 
     d) Todas as afirmativas estão corretas 

      
QUESTÃO 49 

Quanto às bronquites agudas, assinale V nas verdadeiras 

e F nas falsas, escolhendo abaixo a alternativa correta:  
     ( ) São mais frequentementes causadas por virus, 

Mycoplasma ou Clamidia, são autolimitadas e em geral 
curam sem terapêutica específica. 

     ( ) Nos casos mais intensos ou arrastados, o emprego da 

Eritromicina (500 mg, de 6/6 horas) ou da Roxitromicina 
(150 mg de 12/12 horas) tem sido indicado.  

     ( )  Ocorrendo complicação bacteriana, usualmente 
causada por S. pneumoniae ou  H. Influenzae a tosse 

tende a se tornar mais produtiva, a expectoração 
purulenta e abundante e o quadro arrastado. 

     ( ) O diagnóstico de sinusite deve ser descartado mesmo 

que os sintomas ultrapassem duas semanas. 
     (  ) Mesmo necessitando de sedativos para tosse este 

não deve ser utilizado.  
     ( ) O uso de Beta – 2 adrenérgicos tem sido proposto por 

alguns autores, no tratamento dos quadros arrastados, 

com resultante redução da tosse e encurtamento do 
periodo da doença.  

     a) V, V, V, V, V, V; 
     b) V, F, V, F, V, F; 

     c) V, V, V, F, F, V;  
     d) V, V, V, F, F, F; 

      

QUESTÃO 50 
O bócio simples é a alteração da tireoide encontrada com 

maior frequencia na pratica clinica. esse respeito é 
incorreto afirmar: 

a) Os bócios, especialmente os difusos, tem uma 

consistência macia, igual ou até maior do que a tireoide 
normal; 

b) Durante a palpação, procura-se pela existência de 
nódulos e irregularidades na superfície da glândula, 

assim como, por linfônodos aumentados nas cadeias 

glanglionares cervicais anteriores; 
c) A avaliação laboratorial pode constar da medida dos 

hormônios tireoideanos séricos Triiodotironina (T3), 
Tiroxina (T4) e sua fração livre, do TSH e dos anticorpos 

antimicrossomiais (ou antiperoxidase); 
d) A ultrassonografia está indicada em todos os casos;  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 





