
Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 

Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.  

 
 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
 
Em relação à Insuficiência Hepática podemos encontrar, EXCETO: 
 
a) Hemorragias. 
b) Amonemia. 
c) Hiperglicemia. 
d) Aranhas vasculares. 
e) Ginecomastia em homens. 
 
 
 
QUESTÃO 02 
 
Na Obstrução Intestinal Baixa observa-se, EXCETO: 
 
a) Dor abdominal. 
b) Início com atonia intestinal. 
c) Peristaltismo aumentado. 
d) Vômitos fecalóides. 
e) Distensão abdominal. 
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QUESTÃO 03 
 
Em relação à Pancreatite Crônica podem ocorrer, EXCETO: 
 
a) Dor de intensidade forte. 
b) Calcificações na região pancreática. 
c) Diarréia e esteatorréia. 
d) Elevação das amilases. 
e) Elevação da Gama GT. 
 
 
 
QUESTÃO 04 
 
Sobre a Litíase Biliar é INCORRETO afirmar: 
 
a) Pode proporcionar quadro com cólica biliar. 
b) Trata-se de patologia presente apenas em mulheres. 
c) O cálculo é formado a partir de um núcleo na bile litogênica. 
d) Em presença de icterícia, pensa-se em obstrução. 
e) Podem ocorrer cálculos solitários ou múltiplos. 
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
São causas de cefaléias, EXCETO: 
 
a) Irritação encefálica. 
b) Irritação meníngea. 
c) Tensão emocional. 
d) Ingestão de bebidas alcoólicas. 
e) Patologias oftalmológicas. 
 
  
 
QUESTÃO 06 
 
São causas de anemias, EXCETO: 
 
a) Má absorção de ferro. 
b) Deficiência de ácido fólico. 
c) Deficiência de vitamina A. 
d) Exposição à irradiações. 
e) Doenças hemolíticas. 
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QUESTÃO 07 
 
No quadro de Hipertireoidismo NÃO OCORRE aumento: 
 
a) da excitabilidade nervosa. 
b) da freqüência cardíaca. 
c) da pressão arterial. 
d) do trânsito intestinal. 
e) da sensibilidade ao frio. 
 
 
 
QUESTÃO 08 
 
A Diabetes Mellitus apresenta como complicações, EXCETO: 
 
a) Distúrbio do metabolismo protéico. 
b) Distúrbio do metabolismo lipídico. 
c) Quadro com polineuropatia periférica. 
d) Ocorrência de alcalose metabólica. 
e) Ocorrência de vasculopatias. 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
Marcar a correlação INCORRETA, em relação às hipersecreções hormonais: 
 
a) Somatotrópico -------------Acromegalia. 
b) Cortisol ----------------------Síndrome de Cushing. 
c) Insulina ----------------------Diabetes Mellitus. 
d) Tiroxina ----------------------Doença de Graves. 
e) Paratormônio ---------------Rarefação óssea. 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Em relação às diarréias É INCORRETO afirmar: 
 
a) Podem ser classificadas em alta e baixa. 
b) Dejeções líquidas geralmente são de localização baixa. 
c) Podem ter como etiologia infecções por protozoários. 
d) A partir de 5 dias com ocorrência, classifica-se como crônica. 
e) Podem comprometer a absorção intestinal. 
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QUESTÃO 11 
 
São ocorrências que contribuem para a constipação intestinal, EXCETO: 
 
a) Dieta com pouco resíduo. 
b) Abuso de laxativos. 
c) Estímulo ao reflexo gastrocólico. 
d) Má postura à evacuação. 
e) Não atendimento ao reflexo de defecação. 
 
 
 
QUESTÃO 12 
 
São complicações possíveis da Hipertensão Arterial Sistêmica, EXCETO: 
 
a) Insuficiência renal. 
b) Insuficiência cardíaca. 
c) Acidente vascular cerebral. 
d) Presença de retinopatia. 
e) Presença de cor-pulmonale. 
 
 
 
QUESTÃO 13 
 
Manifestações hipoglicêmicas, astenia, fadigabilidade e hipotensão são 
sintomas encontrados em: 
 
a) Bócio endêmico. 
b) Insuficiência tireoidiana. 
c) Insuficiência supra renal. 
d) Insuficiência neuro-hipofisária. 
e) Insuficiência pancreática. 
 
 
 
QUESTÃO 14 
 
São afecções importantes como causa de dor torácica, EXCETO: 
 
a) as músculo-esqueléticas. 
b) as otorrinolaringológicas. 
c) as cardiovasculares. 
d) as pleuropulmonares. 
e) as gastrointestinais. 
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QUESTÃO 15 
 
São causas de dor lombar, EXCETO: 
 
a) Neoplasias primárias. 
b) Neoplasias metastáticas. 
c) Anemia falciforme. 
d) Hérnia do disco intervertebral. 
e) Infecções parasitárias. 
 
 
 
QUESTÃO 16 
 
São causas não infecciosas de febre, EXCETO: 
 
a) Trombose cerebral. 
b) Pielonefrite. 
c) Apendicite. 
d) Pancreatite. 
e) Obstrução intestinal. 
 
 
 
QUESTÃO 17 
 
Marcar a correlação INCORRETA relativa às causas de edema: 
 
a) Desnutrição → diminuição da pressão oncótica vascular. 
b) Insuficiência cardíaca → aumento da pressão hidrostática vascular. 
c) Doenças renais → diminuição da pressão oncótica vascular. 
d) Síndrome de Stevens-Johnson → aumento da pressão hidrostática vascular. 
e) Cirrose hepática → diminuição da pressão oncótica vascular. 
 
 
 
QUESTÃO 18 
 
São sinais clínicos importantes no quadro pneumônico, EXCETO: 
 
a) Febre alta. 
b) Dor respiratório-dependente. 
c) Tosse produtiva. 
d) Crepitações à ausculta. 
e) Dor apresentada em cólica. 
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QUESTÃO 19 
 
São etiologias da Insuficiência Cardíaca, EXCETO: 
 
a) Valvulopatias. 
b) Miocardiopatias. 
c) Hipotireoidismo. 
d) Anemias. 
e) Colagenoses. 
 
QUESTÃO 20 
 
As afirmações abaixo, em relação às Arritmias Cardíacas, são verdadeiras, 
EXCETO: 
 
a) Podem ou não causarem sintomas. 
b) Só são detectadas através de eletrocardiograma. 
c) As palpitações podem ser acompanhadas de tonturas. 
d) Podem ocorrer em um coração normal. 
e) Podem promover redução do débito cardíaco. 
 
QUESTÃO 21 
 
Em relação às Doenças Isquêmicas do Coração, o tratamento tem como 
objetivo, EXCETO: 
 
a) Aumentar o débito cardíaco. 
b) Reduzir a sintomatologia. 
c) Evitar necrose miocárdica. 
d) Prolongar a vida do paciente. 
e) Melhorar a oxigenação miocárdica. 
 
QUESTÃO 22 
 
Em relação às Doenças Crônicas Pulmonares é INCORRETO afirmar: 
 
a) A asma brônquica é caracterizada por episódios recorrentes de bronco-

espasmos. 
b) A bronquite crônica obstrutiva resulta de alterações inflamatórias e 

obliterantes. 
c) O enfisema pulmonar não altera a qualidade de vida do paciente. 
d) No enfisema pulmonar ocorre destruição de paredes alveolares. 
e) Tosse, expectoração diária superior a três meses durante 02 anos 

favorecem o diagnóstico de bronquite crônica. 
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QUESTÃO 23 
 
Em relação aos diversos cânceres é INCORRETO afirmar: 
 
a) Câncer de próstata: importante realizar preventivamente o PSA e o Toque 

Retal. 
b) Câncer de mama: exame de mama e mamografia devem ser feitos 

anualmente. 
c) Câncer de cólon e reto: prevalência e mortalidade crescentes em nosso 

meio. 
d) Câncer de colo uterino: a mulher sem vida sexual ativa não precisa de 

exame citopatológico. 
e) Câncer de pele: excessiva exposição ao sol é fator de risco importante. 
 
 
QUESTÃO 24 
 
São doenças associadas à AIDS, EXCETO: 
 
a) Candidíase de esôfago. 
b) Pneumonia pneumocócica. 
c) Histoplasmose disseminada. 
d) Toxoplasmose cerebral. 
e) Sarcoma de Kaposi. 
 
 
QUESTÃO 25 
 
O tratamento da Úlcera Péptica envolve intervenções que se seguem, 
EXCETO: 
 
a) Jejum absoluto nas primeiras horas pós-epigastralgia. 
b) Evitar medicações que causem lesões de mucosas. 
c) Aconselhar o paciente a parar de fumar (pacientes tabagistas). 
d) Diminuir o uso de bebidas contendo cafeína ou similares. 
e) Iniciar o tratamento medicamentoso com antiácidos. 
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ATENÇÃO: 

 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais, 
inclusive de saúde, impuseram importantes transformações na prática médica.” 
 
 

Extraída do abstract  de: 
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição 
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. 
Saúde Pública, 1999. 

 
 


