ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE
MÉDICO JUDICIÁRIO CLASSE R, PSICÓLOGO JUDICIÁRIO CLASSE R,
MÉDICO PSIQUIATRA JUDICIÁRIO PJ-J E PSICÓLOGO JUDICIÁRIO PJ-J

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem:
1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua
substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 4h, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do
início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura). Solicitamos que os dois últimos candidatos
retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal.
5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. O gabarito será divulgado no dia 29/06/2009, até as 15 horas na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano
Fischer, n° 2012 e nos sites www.tjrs.jus.br e www.fundatec.com.br .

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo.
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Embora muitos já tenham esquecido, o Brasil viveu períodos de grandes surtos inflacionários,
............... o dinheiro perdia rapidamente o seu valor. Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali
ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las. Isso nos
remete a um fato básico da economia e da vida social: a rigor, o dinheiro é uma ficção. Mas exatamente por
causa desse ângulo, digamos, ficcional, ele assume também caráter altamente simbólico. E não muito
agradável, segundo Freud. Observando que ao longo da história o dinheiro foi frequentemente (e ainda é)
associado ....... sujeira, o pai da psicanálise postulou que a proposital retenção de fezes, característica da
chamada fase anal do desenvolvimento infantil, teria continuidade, no adulto, com a preocupação com o
dinheiro. O avarento é um exemplo caricatural disso.
Aos escritores essas coisas não poderiam passar ___________, mesmo porque muitos deles
tinham, e têm, problemas com dinheiro; Honoré de Balzac (1799 -1850) e Fiódor Dostoievski (1821 - 1881)
viviam atolados em dívidas, sobretudo o escritor russo, que era um jogador compulsivo. Não é de admirar
que avarentos tenham dado grandes personagens da ficção. O primeiro exemplo é, naturalmente, o
Shylock, de William Shakespeare (1564 -1616) na comédia O mercador de Veneza, do fim do século XVI.
Shylock era um agiota. Na Idade Média, o empréstimo a juros era proibido aos cristãos e reservado ao
desprezado e marginal grupo dos judeus. Um arranjo perfeito: quando o senhor feudal não queria ou não
podia pagar dívidas contraídas com os agiotas, desencadeava um massacre de judeus, um grupo
desprezado e marginalizado, e resolvia o problema. Shylock sente-se desprezado e quando empresta
dinheiro a Antonio, um mercador cristão, pede em garantia uma libra da carne do devedor: ele quer que este
se revele inadimplente e pague a dívida com a matéria de seu próprio corpo: um esforço desesperado e
grotesco para ser respeitado.
Outro usurário que aparece na peça O avarento (1668), de Jean-Baptiste Molière (1622 - 1673), é
Harpagon. Quanto mais rico fica, mais mesquinho se torna, e mais faz sofrer os filhos, o jovem Cléante,
apaixonado por Mariane, moça pobre – Harpagon obviamente se opõe ao namoro – e a filha Élise, que ele
quer casar com o velho Anselme. Além das brigas com os filhos, Harpagon tem outros motivos para se
inquietar: enterrou em seu jardim uma caixa com dez mil escudos de ouro e é constantemente perseguido
pela ideia de que sua fortuna será roubada. No fim, a avareza é castigada, e Cléante e Élise podem se unir
às pessoas que amam.
Avarentos também não faltam nos romances de Charles Dickens (1812-1870), um dos mais
conhecidos é o personagem Ebenezer Scrooge de Um conto de Natal (1843), um homem velho, egoísta,
insensível, que odeia tudo – até o Natal – uma festa que ________ bondade e generosidade. Scrooge
maltrata seu empregado Bob Cratchit, que tem um filho deficiente físico, o Pequeno Tim, mas na noite de
Natal é visitado por misteriosas entidades, os Espíritos do Natal, e muda por completo, tornando-se
generoso, ajudando Cratchit e sua família. Em Silas Marner, novela de George Eliot (1819-1880) que usava
o pseudônimo de Mary Ann Evans, o personagem, um _____________ que prefere o ouro ........... pessoas,
aprenderá, assim como Scrooge, a sua lição. Ele é roubado, mas, ao tomar sob seus cuidados o menino
Eppie, mudará, tornando-se um homem melhor. Em Eugénie Grandet (1900), de Balzac, somos
apresentados a Félix Grandet, um rico e sovina mercador de vinhos, que se opõe à paixão da filha pelo
sobrinho pobre.
Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade
repulsiva ou patética. Freud tinha razão: o poder simbólico do vil metal não é pequeno e tem atravessado os
séculos incólume.
Texto adaptado de: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos - Acesso em 04/06/2009

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa
corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 02,
07 e 35 na ordem em que aparecem.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa
correta e respectivamente as lacunas tracejadas das
linhas 10, 31 e 35.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

nos quais – à – às
aos quais – à – a
em que – a – as
dos quais – à – do que
os quais – na – de que

Execução: FUNDATEC

2

desapercebidas – invoca – filantropo
despercebidas – evoca – misantropo
desinformadas – convoca – filantropo
desatentas – avoca – misantropo
desprevenidas – chama – filantropo
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QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que propõe
uma substituição para as expressões Embora (linha
01) e mesmo porque (linha 10), respectivamente,
sem provocar alterações sintáticas nem semânticas
no texto.

QUESTÃO 03 – Quando se lê que o dinheiro é uma
ficção (linha 04), pode-se inferir que
A) é a partir dos textos ficcionais que refletimos
sobre o poder simbólico, porém terrível, do
dinheiro.
B) personagens repulsivas e patéticas das obras de
ficção costumam apresentar obsessão pelo
dinheiro.
C) o valor do dinheiro é abstrato e simbólico; tanto é
assim que uma moeda ou uma nota de dinheiro
de valor irrisório não desperta nosso interesse.
D) o dinheiro, na verdade, é algo sujo e corruptor;
nós é que lhe atribuímos valor e importância.
E) os grandes escritores, por causa disso, sempre
usaram esse tema nas suas obras.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 07 – O advérbio ali (linha 02), e os
pronomes -las (linha 03) e Isso (linha 03) referem-se,
respectivamente, a
A) nas sarjetas das ruas (linha 02) – moedas (linha
02) – Era muito comum ver moedas nas sarjetas
das ruas; ali ficavam porque valiam tão pouco que
ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para
apanhá-las (linhas 02 a 03).
B) ruas (linha 02) – sarjetas (linha 02) - ninguém se
dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las
(linha 03).
C) sarjetas (linha 02) – moedas (linha 02) – ninguém
se dava ao trabalho (linha 03).
D) moedas (linha 02) – moedas (linha 02) – um fato
básico da economia e da vida social (linha 04).
E) nas sarjetas (linha 02) – ruas (linha 02) – o
dinheiro é uma ficção (linha 04)

QUESTÃO 04 – Sobre o texto foram feitas as
seguintes considerações.
I – Honoré de Balzac (linha 11), Fiódor
Dostoievski (linha 11) e William Shakespeare (linha
14) foram escritores notáveis, mas todos viviam
atolados em dívidas.
II – Na Idade Média, os judeus eram um povo
desprezado e marginalizado por causa de sua religião
e de sua pobreza.
III – Jean Baptiste Molière (linha 22) e
Charles Dickens (linha 29) escreveram obras que
retratam a mesquinharia humana, mas – ao final
delas – o bem triunfa sobre o mal.
IV – De acordo com Freud (linha 06), na vida
adulta, a preocupação com o dinheiro corresponde a
uma das principais características da fase anal, uma
etapa do desenvolvimento infantil.

Instrução – Considere a seguinte frase, retirada
do texto, para resolver as questões 08 e 09.
Não é de admirar que avarentos tenham dado
grandes personagens da ficção. (linhas 12 e 13 do
texto)

Quais encontram suporte no texto?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 08 – A forma verbal tenham dado pode
ser substituída, desconsiderando-se possíveis
alterações semânticas, por qualquer das alternativas
seguintes, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que contém
uma informação incorreta a respeito do texto.
A) Muitos escritores, do passado e da atualidade,
passam por problemas relacionados a dinheiro.
B) O Brasil, em outros tempos, passou por períodos
de grande desvalorização da moeda.
C) Casualmente ou não, todos os escritores que
trataram da avareza em suas obras tinham
problemas financeiros.
D) Na Idade Média, a prática da usura era proibida
aos cristãos, mas isso não os impedia de pegar
empréstimos de usurários.
E) Nas obras de Charles Dickens, os avarentos
costumam aparecer.
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Apesar de – se bem que
Mesmo que – já que
Ainda que – inclusive
Não obstante – apesar de que
Contudo - pois

deram
derem
deem
vieram a dar
dão

QUESTÃO 09 – A expressão que substitui Não é de
admirar que, mantendo seu valor semântico, é
A)
B)
C)
D)
E)

3

É admirável que
Não é notado que
Não surpreende o fato de que
Admiravelmente,
Surpreendentemente,
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QUESTÃO 13 – No texto, ele (linha 05) remete a
dinheiro (linha 04); o pai da psicanálise (linha 07)
remete a Freud (linha 06) e muitos deles (linha 10)
remete a escritores (linha 10). Esse processo de
substituição necessário para a construção orgânica
de um texto, denomina-se

QUESTÃO 10 – Sobre a pontuação do texto foram
feitas as seguintes considerações.
I – Na linha 07, a vírgula (1ª ocorrência)
separa uma oração reduzida deslocada da oração
principal.
II – Na linha 11, o ponto-e-vírgula está
separando orações coordenadas assindéticas.
III – Na linha 16, os dois pontos introduzem
uma explicação ao que foi apresentado antes.
IV – A segunda vírgula da linha 17 e a vírgula
da linha 18 separam uma expressão que tem a
função de aposto.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 14 – Como se pode ver em todas essas
obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma
personalidade repulsiva ou patética. (linhas 40 e 41)
Assinale a alternativa em que o termo destacado
apresenta o mesmo valor semântico que na frase
acima.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO
11
–
Considere
as
possibilidades de substituições no texto.

coesão.
coerência.
clareza.
concisão.
correção.

A) Ele é rápido como um raio.
B) Como seu irmão, ele também escolheu a
medicina.
C) Como o médico prescreveu-lhe repouso, ficou em
casa.
D) Ele não era tão ingênuo como sua irmã.
E) Como disse o professor, amanhã não haverá
aula.

seguintes

I – Na linha 03, se a palavra trabalho for
substituída pela expressão “perda de tempo”, criamse condições para ocorrência de crase.
II – Na linha 16, se a expressão grupo dos
judeus for substituída por “comunidade judaica”,
criam-se condições para a ocorrência de crase.
III – Na linha 10, se a palavra escritores for
passada para o feminino, criam-se condições para a
ocorrência da crase.
IV – Na linha 27, se a forma verbal unir fosse
substituída por “casar”, não haveria necessidade de
se fazerem outras alterações na frase para se manter
a correção sintática.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta
uma palavra cujo sentido destoa do sentido das
demais.

Quais estão corretas?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 16 – A palavra avareza é grafada com Z
por determinação de uma regra ortográfica; essa
mesma regra está corretamente aplicada em todas
as palavras a seguir, EXCETO:

Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa em que a
palavra porque está aplicada tal qual o segmento
(...) ali ficavam porque valiam tão pouco (...) (linhas
02 e 03).
A)
B)
C)
D)
E)

pequenez
poetiza
grandeza
destreza
beleza

QUESTÃO 17 – Se a palavra poder (linha 41) for
passada para plural, quantas outras palavras, em
toda a frase, deveriam ser modificadas para efeito de
concordância?

A razão porque se atrasou é particular.
Atrasou-se porque teve um contratempo.
Não sabemos porque motivo ele atrasou-se.
Ontem, porque você se atrasou?
Não sabemos o porque de tanto atraso.

A)
B)
C)
D)
E)

Execução: FUNDATEC

Avareza (título)
avarento (linha 09)
caricatural (linha 09)
mesquinho (linha 23)
sovina (linha 38)
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Nove.
Oito.
Sete.
Seis.
Cinco.
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QUESTÃO 22 – O prazo para ser intentada a ação
de anulação do casamento por erro essencial sobre a
pessoa do outro cônjuge, a contar da celebração do
casamento, é de:

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que NÃO
apresenta uma palavra com prefixo de negação.
A)
B)
C)
D)
E)

desprezado (linha 16)
inadimplente (linha 20)
desesperado (linha 20)
inquietar (linha 26)
insensível (linha 31)

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 19 – A vírgula da linha 40 ocorre pela
mesma razão que a vírgula da linha
A)
B)
C)
D)
E)

180 dias.
1 ano.
2 anos.
3 anos.
4 anos.

QUESTÃO 23 – De acordo com o disposto na Lei do
Divórcio (Lei nº 6515/77), é correto afirmar que:

04.
12 (primeira ocorrência).
13 (primeira ocorrência).
22 (primeira ocorrência).
23 (primeira ocorrência).

A) o divórcio não modificará os direitos e deveres
dos pais em relação aos filhos.
B) os alimentos devidos pelos pais e fixados na
sentença
não
poderão
ser
alterados
posteriormente, pois são definitivos.
C) a sentença definitiva de divórcio produz efeitos
imediatos.
D) os cônjuges divorciados poderão restabelecer a
união conjugal renunciando aos efeitos do
divórcio.
E) a separação judicial e o divórcio são figuras
jurídicas equivalentes.

QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa em que a regra
que justifica o acento gráfico está incorreta.
A) têm (linha 13) – oxítona terminada em em.
B) contraídas (linha 17) – i tônico em hiato com a
vogal anterior.
C) dívidas (linha 20) – proparoxítona
D) Além (linha 30) – oxítona terminada em em em.
E) Félix (linha 45) – paroxítona terminada em x.

QUESTÃO 24 – De acordo com o Código Penal, não
é considerada pena restritiva de direito:

TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 21 – De acordo com o Código Civil
Brasileiro, em relação ao casamento, indique a
alternativa incorreta:
A) o casamento estabelece comunhão plena de vida,
com base na igualdade de direitos e deveres
entre os cônjuges.
B) quando os nubentes tiverem entre 16 e 18 anos, é
necessária a autorização de seus pais ou de
seus representantes legais para a realização do
casamento.
C) excepcionalmente, será permitido o casamento de
quem ainda não alcançou a idade núbil, pra evitar
imposição ou cumprimento de pena criminal ou
em caso de gravidez.
D) nos casos em que o nubente depende de
autorização dos pais para a realização do
casamento, se for verificada a divergência entre
estes, é assegurada a possibilidade de recorrer
ao juiz para solução do desacordo.
E) a autorização para o casamento, uma vez
concedida, não admite revogação.

prestação de serviços à comunidade.
detenção em regime semi-aberto.
limitação de fim de semana.
interdição temporária de direitos.
perda de bens e valores.

QUESTÃO 25 – Em relação à suspensão condicional
da pena, é incorreto afirmar que:
A) para a sua aplicação o condenado não deve ser
reincidente em crime doloso.
B) deve ser verificada a conduta social e
personalidade do condenado.
C) para a concessão deste benefício não pode o
condenado ter sofrido anteriormente condenação
em pena de multa.
D) a suspensão condiciona da pena não se estende
às penas restritivas de direitos nem à multa.
E) a suspensão condicional da pena poderá ser
revogada, se presente a condições legais para a
sua revogação.

QUESTÃO 26 – Não é considerado órgão do Poder
Judiciário do Estado:
A)
B)
C)
D)
E)
Execução: FUNDATEC
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o Tribunal de Justiça.
o Tribunal de Alçada.
os Juizados Especiais.
os Tribunais do Júri.
os Juízes de Direito.
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QUESTÃO 31 – No que se refere ao tratamento
empírico inicial da pneumonia de comunidade, podese afirmar que:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 27 – Dentre as causas não cardíacas para
o diagnóstico diferencial da dor torácica, pode-se citar
todas abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

I – A terapia empírica deve ser evitada, uma
vez que a etiologia pode ser obtida em poucas horas
na maioria dos casos, podendo, assim, ter mais
precisão na escolha do antibiótico.
II – Pacientes com idade superior a 50 anos,
frequência respiratória acima de 30 mrm ou hipóxica,
predizem um curso mais grave sendo, portanto,
indicativos de internação hospitalar.
III – Em pacientes ambulatoriais com doença
cardiopulmonar
associada,
está
indicada
a
monoterapia com Beta lactâmico oral.

doença falciforme.
síndrome de Tietze.
hipertensão porta.
espasmo esofagiano.
síndrome do pânico.

QUESTÃO 28 – Os indivíduos com pré-hipertensão
são aqueles que apresentam duas vezes a
possibilidade de progredirem para hipertensão. Por
definição, são aqueles que apresentam pressão
arterial sistólica e diastólica, respectivamente, dentro
da variação
A)
B)
C)
D)
E)

120 – 129
130 – 139
149 - 140
150 - 159
>160 - /

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

/ 70 - 79
/ 80 – 89
/ 90 – 99
/ 100 – 109
> 110

QUESTÃO 32 – No que diz respeito ao tratamento do
tromboembolismo pulmonar agudo, pode-se afirmar
que:

QUESTÃO 29 – No tratamento de um paciente
hipertenso e diabético, a que classe de antihipertensivos deve ser dada preferência?
A)
B)
C)
D)
E)

A) As heparinas devem ser empregadas o quanto
antes, com o objetivo de dissolver o trombo.
B) A anticoagulação precoce provou não reduzir a
mortalidade.
C) Devido aos riscos da anticoagulação, não é
apropriado iniciar a terapia em caso de suspeita,
sem que haja a comprovação diagnóstica.
D) A administração varfarina, sem o uso prévio de
hepatina, pode intensificar a hipercoagulabilidade.
E) As heparinas de baixo peso molecular não têm
vantagens sobre a heparina não fracionada,
devido à inibição plaquetária que provoca.

Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
Diuréticos tiazídicos.
Beta bloqueadores.
Bloqueadores do canal de cálcio.
Alfa bloqueadores.

QUESTÃO 30 – Em relação à insuficiência cardíaca,
correlacione as duas colunas.
1 – Disfunção sistólica
2 – Disfunção diastólica
3 – Anormalidades mecânicas
4 – Distúrbios da freqüência e do ritmo
5 – Estados de alto débito
(
(
(
(
(

QUESTÃO 33 – Em relação às hepatites virais,
assinale a afirmação INCORRETA.
A) O diagnóstico de Hepatite B aguda pode ser feito
com base nos achados do HBsAg no soro de um
paciente
com
características
clínicas
e
bioquímicas de hepatite aguda.
B) O HBsAg também pode estar presente como
resultado de Hepatite B crônica ou no estado de
portador.
C) O teste anti-HBC IgM é útil para estabelecer se a
hepatite B é aguda, devido ao fato de elevar-se
precocemente e perder-se de 6 a 12 meses após
início da doença.
D) Os pacientes que permanecem com o Anti-HBs
seis
semanas
ou
mais,
provavelmente
desenvolverão Hepatite B crônica.
E) O risco de desenvolver Hepatite B é maior em
imunossuprimidos e neonatos infectados.

) Doença valvar obstrutiva
) Isquemia miocárdica persistente
) Anemia crônica
) Envelhecimento
) Disfunção do nó sinusal

A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

dos

1, 5, 2, 4, 3
1, 4, 2. 5, 3
5, 2, 1, 3, 4
3, 2, 4, 1, 5
3, 1, 5, 2, 4
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

6

Médico Judiciário Classe R – Medicina Interna ou Clínica Médica

QUESTÃO 38 – Com relação às anemias, relacione
as duas colunas.

QUESTÃO 34 – Em relação à cirrose, é correto
afirmar que:

1) Insuficiência renal
2) Anemia macrocítica
3) Anemia microcítica
4) Anemia hemolítica
5) Anemia normocítica

A) A função de síntese do hepatócito pode ser
avaliada através da medida das transaminases
séricas.
B) As infecções crônicas pelos vírus das hepatites A,
B e C estão entre as principais causas de cirrose
no mundo ocidental.
C) A esteato-hepatite não alcoólica pode resultar em
cirrose, se a condição básica não for corrigida.
D) A insuficiência cardíaca esquerda crônica está
entre as causas de cirrose.
E) Em uma fase inicial da cirrose, ocorre um
aumento da capacidade de renal de excretar
sódio.

(
(
(
(
(

) Deficiência de vitamina B12
) Deficiência de ferro
) Mielofibrose
) Deficiência de eritropoetina
) Esferocitose

A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:
QUESTÃO 35 – Em se tratando de pancreatite
aguda, quais dos listados abaixo NÃO se encontra
entre os critérios de Ranson para o prognóstico dessa
enfermidade?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Idade acima de 55 anos.
Amilase acima de 1.000 u/l.
Contagem de leucócitos acima de 16.000.
Glicose acima de 200 mg/dl.
Desidrogenase lática acima de 350 u/l.

I – Uma dose padrão contem 12 gramas de álcool
puro, o que equivale a 150 ml de vinho, 350ml de
cerveja ou 45 ml de destilado.
II – Para homens de até 65 anos de idade,
consumo de risco significa mais de 14 doses por
semana ou mais de 4 doses por ocasião.
III – Indivíduos com uso recorrente, em situações
perigosas, são caracterizados como tendo uso nocivo
de álcool.

Uso de paracetamol.
Uso de antiinflamatório não esteróide.
Uso de inibidores da ECA.
Insuficiência cardíaca.
Uso de contraste iodado.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 37 – Pode-se afirmar, em relação à
Síndrome Nefrótica, que:
A) È definida pela ocorrência de albuminemia maior
do que 2.0 a 2.5g/dia.
B) A perda urinária de proteínas é a única
responsável pela hipoalbuminemia.
C) Nos mecanismos de edema, existem a diminuição
da pressão oncótica e a retenção de sódio e água
pelo rim.
D) Existe
risco
diminuído
de
complicações
ateroscleróticas.
E) Existe risco aumentado de hemorragias.
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2,1,5,3,4
2,3,5,1,4
5,2,3,1,4
5,2,4,1,3
5,2,4,3,1

QUESTÃO 39 – Em relação ao uso de álcool, podese afirmar que:

QUESTÃO 36 – Em um paciente com insuficiência
renal crônica, qual das situações listadas abaixo,
NÃO é um fator que potencialmente pode agravar a
função renal?
A)
B)
C)
D)
E)

dos

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I e III.
I, II e III.

QUESTÃO 40 – Marque a alternativa correta no que
se refere aos fatores de risco para o desenvolvimento
de endocardite infecciosa.
A) Para haver infecção, é necessário que a valva
tenha algum tipo de lesão.
B) Estudos mostraram que o prolapso da valva mitral
não é mais uma condição subjacente para essa a
infecção.
C) As próteses valvares mais modernas reduziram
drasticamente o risco de infecção nas mesmas.
D) O uso de drogas inalatórias é um fator de risco
importante que predispõe ao desenvolvimento de
endocardites.
E) A bacteremia relacionada ao uso de cateteres é
um importante fator de risco para endocardite
nosocomial.
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QUESTÃO 44 – No que diz respeito aos acidentes
vasculares cerebrais isquêmicos (AVCI), pode-se
afirmar que:

QUESTÃO 41 – No que diz respeito à tuberculose,
qual afirmativa NÃO está correta?
A) As formas infectantes mais comuns são a doença
pulmonar cavitada, a pneumonia tuberculosa e a
tuberculose em gânglios mediastinais.
B) O bacilo fagocitado pelo macrófago alveolar
sobrevive e se replica em seu fagossomo.
C) Na grande maioria dos adultos normais e
saudáveis, o hospedeiro prevalece em relação ao
bacilo, não deixando se instalar a infecção.
D) Indivíduos com tuberculose latente e que
adquirem o HIV, passam a ter um risco bem maior
de reativação.
E) O diagnóstico é bem mais difícil nas formas
extrapulmonares devido à relativa escassez de
bacilos.

A) Os acidentes isquêmicos transitórios são
definidos como déficits neurológicos induzidos por
isquemias que persistem por menos de 24 horas.
B) Os trombos murais que surgem após infarto do
miocárdio são a causa mais comum de AVCI.
C) A maioria dos AVCI em pacientes com fibrilação
atrial se deve à embolia por trombos murais
ventriculares.
D) A oclusão da artéria cerebral anterior, distal à
artéria comunicante anterior, costuma levar a
déficits de sinais sensitivos no membro superior
contralateral.
E) A oclusão da artéria cerebral média direita, nos
destros, produz afazia global.

QUESTÃO 42 – No que diz respeito ao câncer de
pulmão, marque a assertiva correta.

QUESTÃO 45 – Qual dos sintomas abaixo NÃO é
comum na insuficiência renal aguda?

A) Devido aos quimioterápicos novos, a resposta a
esta terapia é semelhante em todos os tipos
histológicos.
B) Apesar das campanhas contra o tabagismo, é a
causa mais comum de morte por câncer, tanto em
homens como em mulheres.
C) A cessação do tabagismo leva a uma queda
gradual no risco desse câncer e se iguala aos não
fumantes após 3 anos.
D) Nos estudos realizados, não foi encontrado um
maior risco nos indivíduos com exposição passiva
ao fumo.
E) Os indivíduos que desenvolvem bronquite crônica
pelo tabagismo, não têm fator de risco aumentado
para câncer de pulmão.

A)
B)
C)
D)
E)

Edema pulmonar.
Edema periorbital.
Hirperpotassemia.
Hiperfosfatemia.
Acidose metabólica.

QUESTÃO 46 – Em Porto Alegre, cinco pessoas
procuram o posto de saúde para fazer a vacina contra
febre amarela. Foi contra-indicada em 4 casos. Qual
dos seguintes indivíduos poderá receber a vacina?
A) Mulher, 18 anos, gestante de 24 semanas, sem
pré-natal.
B) Homem, 60 anos, hipertenso, diabético e
cardiopata isquêmico.
C) Homem, 36 anos, com hepatite do vírus C, em
uso de interferon.
D) Mulher, 25 anos, com uveíte em uso de
prednisona 1mg/Kg/dia.
E) Homem, 44 anos, com linfoma, terminou
quimioterapia há 1 mês.

QUESTÃO 43 – Em relação ao câncer de cólon, pode
ser afirmado que:
I – Apesar de ser o câncer de tracto
gastrointestinal que mais leva à morte, ele é
altamente curável se detectado precocemente.
II – Os pólipos adenomatosos são pólipos
neoplásicos com potencial maligno e são mais
comuns no cólon distal e no reto.
III – Os estudos são controversos, e não
existe comprovação de que mudanças em hábitos
alimentares possam reduzir o risco do câncer de
cólon.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 47 – Um paciente de 18 anos, com
história de asma há 2 anos, surdo-mudo, sem
alterações do sono, gasta até 8 tubos de 200 doses
de broncodilatador por ano. Os testes de função
pulmonar foram próximos do normal. Como você
classificaria a gravidade da asma desse paciente?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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Leve intermitente.
Leve persistente.
Moderada persistente.
Grave intermitente.
Grave persistente.
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QUESTÃO 52 – Paciente masculino, 48 anos,
previamente hígido, iniciou há 1 hora com dor súbita
de forte intensidade no flanco direito, acompanhada
de náuseas e 1 episódio de vômito. Ao exame:
apirético, sem dor a palpação de abdômen, com dor e
discreta contratura muscular paralombar direita. O
médico internista solicitou um Rx de abdômen que
confirmou sua suspeita diagnóstica.
Qual foi o
diagnóstico?

QUESTÃO 48 – Paciente feminina, 24 anos, grávida
de 20 semanas, sem acompanhamento pré-natal,
iniciou há 2 dias com dor articular migratória e febre.
Ao exame: eritema e edema de punho e dorso da
mão direita, e 2 lesões papulopustulosas em base
erirematosa em pernas. Foram solicitados exames
laboratoriais e artrocentese que confirmaram a
hipótese diagnóstica principal de:
A)
B)
C)
D)
E)

Febre reumática.
Artrite reativa.
Artrite gonocócica.
Artrite gotosa.
Artrite estafilocócica.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 49 – Alterações cardiovasculares como
insuficiência aórtica ou aneurisma aórtico, assim
como manifestações neurológicas do tipo meningite
ou pupilas pequenas sem constricção ao estímulo
luminoso, são algumas das manifestações que
podem ocorrer na
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 53 – A proliferação de um único clone de
células plasmáticas acompanhada de anemia,
cansaço, dor lombar, fraturas, lesões osteolíticas,
aumento da velocidade de hemossedimentação,
hipercalcemia e insuficiência renal
SUGERE o
diagnóstico de

Coarctação da aorta.
Ataxia de Friedreich.
Arterite de Takayasu.
Coréia de Sydenham.
Sífilis tardia ou terciária.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 50 – Paciente feminina, 45 anos,
consultou por cansaço. Trouxe uma glicose
plasmática de 180 mg/dl coletada durante a tarde.
Qual é o teste indicado para diagnóstico de diabetes
melito nesta paciente?
A)
B)
C)
D)
E)

Glicose plasmática em jejum.
Insulina sérica em jejum.
Hemoglobina glicosilada.
Glicemia 4 horas pós-prandial .
Não é necessário realizar outro teste.

A)
B)
C)
D)
E)

Verapamil.
Enalapril.
Topiramato.
Amitriptilina.
Metformina.

QUESTÃO 55 – Paciente feminina, 44 anos, com
rigidez matinal de 20 minutos, dores articulares,
incluindo mãos, há 4 meses. Não notou edema ou
calor articular. O exame físico era normal, sem sinais
inflamatórios. Os testes da proteína C reativa, fator
reumatóide e fator antinuclear foram negativos e
radiografias foram normais. Em uma consulta na
emergência foi diagnosticado artrite reumatóide. Você
NÃO concordou com o diagnóstico, porque

Uso de estatinas.
Síndrome nefrótica.
Hipotireoidismo.
Alcoolismo.
Depressão.
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mieloma múltiplo.
leucemia linfocítica crônica.
metástases ósseas de hipernefroma.
doença de Paget com osteoblastoma.
linfoma não-Hodgkin.

QUESTÃO 54 – Paciente feminina, 45 anos,
hipertensa, diabética, com enxaqueca crônica e
depressão, acha que teve aumento do peso
relacionado aos 5 medicamentos que está em uso,
prescritos por diferentes médicos. Qual das drogas a
seguir poderia estar envolvida com a elevação do
peso?

QUESTÃO 51 – Paciente feminina, 38 anos, é
encaminhada pelo psiquiatra para avaliação clínica de
sintomas de cansaço, alteração do humor, rouquidão,
pele seca e constipação. Ao exame havia inchaço ao
redor dos olhos, frequência cardíaca de 60 bpm,
hipertensão arterial sistêmica leve. Trouxe exames
com
hipercolesterolemia
e
creatinacinase
aumentadas. Qual é a hipótese diagnóstica que
explica os sintomas, sinais e exames descritos?
A)
B)
C)
D)
E)

Panceatite aguda.
Doença de Forrestier.
Coledocolitíase.
Úlcera péptica penetrada.
Cálculo renal.

A) o teste do fator reumatóide teria que ser positivo.
B) é necessário edema e calor articular para o
diagnóstico.
C) deveria haver erosão óssea nas radiografias de
mãos.
D) o teste da proteína C reativa sendo negativo
exclui processo inflamatório.
E) nódulos subcutâneos não foram encontrados.
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QUESTÃO 61 – Paciente masculino, 27 anos, HIV
positivo, sem acompanhamento médico, consulta por
tosse seca há 48 horas. A conduta correta é:

QUESTÃO 56 – Qual dos itens abaixo é considerado
fator de risco para câncer de mama?
A)
B)
C)
D)
E)

Menopausa precoce.
Mulheres mais jovens.
Menarca depois dos 13 anos.
Ingestão de gorduras saturadas.
Ingestão alcoólica moderada.

A) Após ausculta pulmonar normal, solicitar retorno
em 7 dias.
B) Realizar espirometria para identificar dispnéia
inicial ou asma.
+
C) Solicitar contagem de células CD4 , gasometria e
Rx de tórax.
D) Internar hospital devido à infecção por HIV
associada a tosse seca.
E) Realizar reação de Mantoux e broncoscopia por
não ter escarro.

QUESTÃO 57 – Paciente feminina, 38 anos, tem
hipotireoidismo, asma e epilepsia, em uso de tiroxina,
corticóide
sistêmico
e
anticonvulsivante.
Considerando o quadro clínico e os medicamentos
em uso, qual das doenças a seguir a paciente
apresenta maior risco de desenvolver?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 62 – Paciente feminina, 35 anos, refere
dor de cabeça desde a adolescência que foi
aumentando de frequência e intensidade. A dor é
latejante e necessita analgésicos 2 a 4 vezes ao dia
tendo dor diariamente, durante 20 dias por mês.
Apresenta também tonturas, zumbidos e fonofobia
associados. Qual é a conduta inicial?

Diabete mellitus.
Menopausa precoce.
Cardiopatia isquêmica.
Osteoporose secundária.
Doença linfomieloproliferativa.

QUESTÃO 58 – Paciente primigesta, 38 anos,
chegou ao hospital em trabalho de parto, normotensa.
O recém-nascido apresentou lesões cutâneas e
bloqueio cardíaco congênito. Na história,
havia
consultado com reumatologista por artralgias e
fotossensibilidade, recebeu hidroxicloroquina, mas
abandonou o tratamento há 3 anos. Quais os testes
diagnósticos que devem ser solicitados para a mãe e
para o recém-nascido?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Investigar com ressonância magnética.
Associar analgesia mais potente.
Encaminhar para avaliação psiquiátrica.
Retirar o uso excessivo de analgésicos.
Solicitar hemossedimentação.

Anti-Sm e complexos imunes.
Anti- Ro (SSA) e anti-La (SSB).
Anticoagulante lúpico e VDRL.
Anti-cardiolipinas IgG e IgM.
Anti-DNA e complemento C3 e C4.

QUESTÃO 59 – Paciente, 32 anos, apresentou febre,
calafrios, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarréia
com sangue e muco com coprocultura positiva para
Shigella. O antibiograma não está pronto, e você
decide começar imediatamente com
A)
B)
C)
D)
E)

ciprofloxacina.
azitromicina.
ampicilina,
sulfametozaxol-trimetroprima
sintomático, por não estar indicado uso de
antibiótico.

QUESTÃO 60 – O rastreamento mais a profilaxia
antibiótica para infecções urinárias está indicada em
qual das situações abaixo?
A)
B)
C)
D)
E)

Homem em uso de cateter urinário.
Mulher multípara pós menopausa.
Após primeiro episódio de infecção urinária.
Gestante com bacteriúria assintomática.
Paciente acima de 60 anos institucionalizado.
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Questão

Respostas

Componente

1

A

LíNGUA PORTUGUESA

2

B

LíNGUA PORTUGUESA

3

C

LíNGUA PORTUGUESA

4

D

LíNGUA PORTUGUESA

5

C

LíNGUA PORTUGUESA

6

B

LíNGUA PORTUGUESA

7

A

LíNGUA PORTUGUESA

8

B

LíNGUA PORTUGUESA

9

C

LíNGUA PORTUGUESA

10

E

LíNGUA PORTUGUESA

11

B

LíNGUA PORTUGUESA

12

B

LíNGUA PORTUGUESA

13

A

LíNGUA PORTUGUESA

14

E

LíNGUA PORTUGUESA

15

C

LíNGUA PORTUGUESA

16

B

LíNGUA PORTUGUESA

17

D

LíNGUA PORTUGUESA

18

C

LíNGUA PORTUGUESA

19

E

LíNGUA PORTUGUESA

20

A

LíNGUA PORTUGUESA

21

E

TóPICOS DE LEGISLAçãO

22

D

TóPICOS DE LEGISLAçãO

23

A

TóPICOS DE LEGISLAçãO

24

B

TóPICOS DE LEGISLAçãO

25

C

TóPICOS DE LEGISLAçãO

26

B

TóPICOS DE LEGISLAçãO

27

C

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

28

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

29

A

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

30

E

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

31

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

32

D

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

33

D

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

34

C

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

35

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

36

A

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

37

C

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

38

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

39

E

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

40

E

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

41

A

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

42

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

43

D

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

44

A

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

45

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

46

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

47

A

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

48

C

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

49

E

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
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50

A

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

51

C

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

52

E

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

53

A

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

54

D

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

55

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

56

E

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

57

D

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

58

B

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

59

A

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

60

D

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

61

C

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

62

D

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
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