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P O R T U G U Ê S
Leia o texto 01e responda as questões de 01 a 07

TEXTO 01
/.../ Saúde e qualidade de vida são dois temas estreitamente relacionados, fato que podemos reconhecer no nosso cotidiano e com o
qual pesquisadores e cientistas concordam inteiramente. Segundo a Carta de Ottawa - um dos documentos mais importantes que se
produziram no cenário mundial sobre o tema da saúde e qualidade de vida - são recursos indispensáveis para se ter saúde: paz,
renda, habitação, educação, alimentação adequada, ambiente saudável, recursos sustentáveis, equidade e justiça social. Isto implica
no entendimento de que a saúde não é nem uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do setor saúde. Ela é o resultado
de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, coletivos e individuais, que se combinam, de forma particular, em
cada sociedade e em conjunturas específicas, daí resultando sociedades mais ou menos saudáveis./.../
Paulo M. Buss (Professor de Saúde Pública)
Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br, acessado em 24/04/2010, com adaptações.

01 - Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo do texto:
a) reunir argumentos para comprovar que saúde e qualidade de vida são temas interrelacionados.
b) informar os recursos indispensáveis para a obtenção da saúde.
c) justificar que as sociedades saudáveis resultam da combinação unicamente de fatores sociais e econômicos.
d) caracterizar os recursos necessários para uma boa qualidade de vida.
e) explicar o desenvolvimento de políticas públicas que ofereçam equidade e justiça social para todos os membros de uma
sociedade.
02

- O argumento que legitima as informações do autor é percebido no trecho:

a) “... fato que podemos reconhecer no nosso cotidiano e com o qual pesquisadores e cientistas concordam inteiramente...”
b) “Segundo a Carta de Ottawa - um dos documentos mais importantes que se produziram no cenário mundial sobre o tema da
saúde e qualidade de vida...”
c) “Isto implica no entendimento de que a saúde não é nem uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do setor saúde...”
d) “Ela é o resultado de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, coletivos e individuais”.
e) Paulo M. Buss, professor de Saúde Pública.
03

- No trecho: Isto implica no entendimento de que a saúde não é nem uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do

setor saúde, sobre o termo em destaque, pode-se afirmar que se trata de um (a):
a) Estratégia usada no texto como ênfase para a abordagem da temática.
b) Repetição que contraria as regras da coesão e coerência textuais.
c) Utilização de termo semelhante que estabelece relações de sentido diferenciadas.
d) Fenômeno estilístico para valorizar a opinião do autor.
e) Recurso linguístico típico da variante não-padrão de língua portuguesa.
04

- Sobre o pronome “Isto”, que inicia o trecho destacado da questão 03, é correto afirmar seu uso serve para:

a) inserir novos argumentos e fazer progredir as ideias como uma estratégia de articulação textual.
b) desenvolver a prolixidade do autor em seus argumentos conclusivos.
c) evitar que o leitor volte para partes anteriores do texto, comprometendo a compreensão da informação veiculada.
d) sintetizar informações já anunciadas como um recurso típico de referenciação.
e) garantir a aceitação do leitor ante os argumentos oferecidos.
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- Ainda sobre o trecho da questão 03, “... a saúde não é nem uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do setor...”,

podemos afirmar que há entre os termos destacados uma relação de
a) alternância.

b) adversidade.

d) negação.

e) oposição.

06

c) adição.

- Da leitura do texto, é possível inferir que ter saúde é o resultado de:

a) responsabilidade muito mais coletiva do que individual e depende de fatores não só políticos como também econômicos.
b) ações coletivas e boa vontade da população, principalmente.
c) conquista muito mais individual do que coletiva, que depende de hábitos mais ou menos saudáveis conforme as condições sócioculturais da população.
d) responsabilidade individual e coletiva por parte das políticas públicas.
e) um conjunto de nove recursos indispensáveis conforme esclarece o documento sobre o tema.
07 - Em “... um dos documentos mais importantes que se produziram no cenário mundial...”, é possível verificar que:
a) exige-se, na língua padrão, que o verbo concorde com o sujeito, representado pelo pronome “que”, portanto, deveria estar no
singular.
b) concorda-se o verbo com o sujeito representado por “um dos” com identidade ou equivalência à “cada um dos”, portanto, deveria
ficar no singular.
c) é obrigatório o uso do verbo no plural para concordar com o sujeito “dos documentos”.
d) exige-se a flexão do verbo no plural, porque concorda com a expressão “um dos”, feita de forma equivalente à “mais de um”.
e) admite-se o uso do verbo tanto no plural quanto no singular por se tratar de um verbo da oração adjetiva, antecedido da expressão
“um dos ... que”

Leia o Texto 02 e responda as questões de 08 a 11.

TEXTO 02
/.../ Na maior parte do tempo de suas vidas, a maioria das pessoas é saudável e não necessita de hospitais, CTI ou complexos
procedimentos médicos, diagnósticos ou terapêuticos. Mas durante toda a vida, todas as pessoas necessitam de água e ar puros,
ambiente saudável, alimentação adequada, situações social, econômica e cultural favoráveis, prevenção de problemas específicos de
saúde, assim como educação e informação. Isto quer dizer que fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais,
comportamentais e biológicos podem tanto favorecer, como prejudicar a saúde. Para se melhorar realmente as condições de saúde
de uma população são necessárias mudanças profundas dos padrões econômicos no interior destas sociedades e intensificação de
políticas sociais, que são eminentemente políticas públicas. Ou seja, a conquista da saúde de todos os membros de uma sociedade
exige uma verdadeira ação inter-setorial e as chamadas políticas públicas saudáveis, isto é, políticas comprometidas com a qualidade
de vida e a saúde da população. Além destes elementos chamados estruturais, que dependem apenas parcialmente da decisão e
ação dos indivíduos, a saúde também é decorrência dos chamados fatores comportamentais. Isto é, as pessoas desenvolvem
padrões alimentares, de comportamento sexual, de atividade física, de maior ou menor estresse na vida quotidiana e no trabalho, uso
de drogas lícitas (como cigarro e bebidas) e ilícitas, entre outros, que também têm grande influência sobre a saúde./.../
Paulo M. Buss
Professor de Saúde Pública
Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br, acessado em 24/04/2010, com adaptações.
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- De acordo com as informações do texto 02, é possível concluir que:

a) As pessoas precisam mais de melhores condições de vida, decorrentes de fatores comportamentais e de políticas públicas, do que
de médicos.
b) Os médicos exercem um importante papel de conscientização sobre a qualidade de vida das pessoas em comunidade.
c) A condição de ser saudável é uma escolha que depende do comportamento sexual dos indivíduos.
d) A atividade física e a diminuição de estresse na vida quotidiana são fatores determinantes para a saúde da população.
e) Os aspectos estruturais como políticas públicas saudáveis são os definidores do nível de saúde da população.
09

- Segundo os argumentos expostos, o autor defende uma prática:

a) médico-hospitalar como indicador de desenvolvimento social.
b) de medidas saudáveis que atingem indiretamente o setor da saúde.
c) de medidas curativas na saúde em detrimento de medidas preventivas.
d) sócio-econômica em prol de mudanças de comportamentos culturais que dependem unicamente dos indivíduos.
e) do não-uso de drogas lícitas e ilícitas a fim de se estabelecer novas condutas de comportamentos saudáveis.
10

- Sobre a disposição dos termos no fragmento “A maioria das pessoas é saudável e não necessita de hospitais, CTI ou

complexos procedimentos médicos, diagnósticos ou terapêuticos”, é correto afirmar:
a) A conjunção “ou” é empregado no sentido de exclusão.
b) As formas verbais “é” e “necessita” admitem duas possibilidades de realização no fragmento: singular ou plural.
c) A ideia de número, contida em “maioria das pessoas” exige a concordância com a forma verbal “é” que deveria estar no plural.
d) Há no trecho em destaque duas ideias que se completam numa relação de concessão.
e) Há no trecho uma ideia única desenvolvida por mecanismos de referenciação que evitam a repetição de termos.
11

- No texto, os elementos encadeadores de ideias, que promovem a progressão da textualidade por retificação ou inclusão são:

a) isto/ para/ entre outros.

b) mas/apenas/também.

d) e/ ou/ que.

e) de/ assim como/ toda(s)/.

12

c) ou seja/ isto é/ além.

- No trecho “...e intensificação de políticas sociais, que são eminentemente políticas públicas...”, a palavra destacada, em

comparação com o termo “iminentemente”, é classificada como um caso de:
a) HOMONÍMIA, pela igual estrutura fonológica com significação distinta.
b) SINONÍMIA, pela possibilidade de uma palavra substituir a outra.
c) ANTONÍMIA, por uma oposição contraditória entre os termos.
d) POLISSEMIA, face aos significados únicos que cada uma das expressões pode assumir.
e) PARONÍMIA, visto que os termos são parecidos na estrutura fonológica mas têm significações diferenciadas.
13

- As alternativas sobre o trecho, “A conquista da saúde de todos os membros de uma sociedade exige uma verdadeira ação

inter-setorial e as chamadas políticas públicas saudáveis, isto é, políticas comprometidas com a qualidade de vida e a saúde da
população.”, estão corretas, EXCETO:
a) o termo “e” une as ideias, na primeira ocorrência, ligadas ao verbo “exige” e, na segunda ocorrência, ligadas aos termos “políticas
comprometidas”.
b) o termo “isto é”, entre vírgulas, introduz uma ideia com valor de ressalva
c) o verbo “exige” concorda com o termo “conquista”.
d) o termo “saúde” recebe o acento agudo por se tratar de uma palavra paroxítona com sílaba tônica formada por hiato.
e) o hífen em “inter-setorial” se mantém, segundo as novas regras de ortografia, para prefixos terminados em –r.
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- O termo inter-setorial, presente no trecho da questão 13, é formado por um processo de derivação e destaca uma idéia de:

a) ação completa/ intensidade.

b) superioridade/ predomínio.

d) reciprocidade/ intercâmbio.

e) duplicidade/ ambiguidade.

15
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c) em proveito de/ projeção.

- Assinale a alternativa em que o grupo de palavras, retirado do trecho da questão 13, reúne a mesma característica

denominada de encontro consonantal:
a) membros/públicas/saudáveis.

b) conquista/membros/chamadas.

d) saúde/públicas/comprometidas.

e) membros/públicas/comprometidas.

c) saúde/sociedade/comprometidas.

Leia o Texto 03 e responda as questões de 16 a 20.

TEXTO 03

NOVO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA EXIGE MAIS DEDICAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA
Agência Race
23/04/2010 16:58
/.../
A partir da implantação do novo código o médico assume uma função de orientação. "O paciente fica livre para decidir qual
tratamento vai seguir. Não há mais uma imposição do médico", conta Nirley Arataque. A imposição também cai no que se refere às
prescrições de medicamentos. Um médico não poderá mais prescrever um medicamento determinando sua marca. Isso serve para
evitar que profissionais da área médica recebam benefícios dos representantes de laboratórios. "Além disso, vai estimular a
prescrição de medicamentos genéricos, que são intercambiáveis pelos testes de equivalência e bioequivalência", destaca o médico
trabalhista do Laboratório Teuto.
"O médico agora vai ter de estudar mais e estar muito bem preparado para atender um paciente. Com a internet, as informações
sobre doenças, tratamentos e medicamentos circulam muito rápidas e com muita facilidade. Os pacientes se tornarão mais críticos
quando se apresentarem para uma consulta médica", alerta.
Fonte: http://www.circuitomt.com.br/, acessado em 24 de abril de 2010, fragmento adaptado.
16

- Assinale a alternativa que NÃO é possível de ser inferida, de acordo com a notícia, sobre o novo código de ética médica:

a) Responsabilidade do paciente quanto ao tratamento de saúde mais adequado a seguir.
b) Estímulo à pesquisa de medicamentos para substituição dos produtos patenteados.
c) Prática médica restrita à orientação e prescrição medicamentosa.
d) Precisão de testes de equivalência entre os medicamentos patenteados e não patenteados.
e) Descrição do uso do medicamento de forma clara e precisa.
17

- Segundo a notícia veiculada, as principais mudanças do código de ética médica estabelecem-se a partir:

a) Da forma de imposição para o tratamento de saúde.
b) Dos medicamentos patenteados e medicamentos genéricos.
c) Do entendimento entre médicos e laboratórios.
d) Da relação entre médicos e pacientes.
e) Da relação entre pacientes e laboratórios.
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- Assinale o termo que une os dois períodos no trecho "O médico agora vai ter de estudar mais e estar muito bem preparado

para atender um paciente. Com a internet as informações sobre doenças, tratamentos e medicamentos circulam muito rapidamente e
com muita facilidade./.../”, estabelecendo uma relação de causa e efeito:
a) ao passo que
b) posto que
c) pois
d) se
e) entretanto
19

- Os termos “agora” e “muita” presentes no trecho da questão anterior funcionam como:

a) advérbio de tempo e advérbio de intensidade.
b) advérbio de tempo e pronome indefinido.
c) denotador de situação e pronome indefinido.
d) denotador de realce e advérbio.
e) denotador de explicação e pronome indefinido.
20 - Em “Os pacientes se tornarão mais críticos quando se apresentarem para uma consulta médica", o termo repetido tem valor de:
a) pronome.
b) conjunção.
c) preposição.
d) partícula integrante do verbo.
e) advérbio.
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I N F O R M A T I C A
21 -

Analise as seguintes afirmações sobre netbooks.

I) Como o próprio nome indica, servem apenas para acessar a internet.
II) Em geral, não possuem unidades gravadoras de DVD.
III) Por possuírem capacidade limitada, não conseguem rodar o sistema operacional Windows 7.
IV) Por consumirem menos energia, as baterias de alguns modelos chegam a durar mais de seis horas de trabalho ininterrupto.
Escolha a alternativa correta.
a) I e III.
22

b) II e IV.

c) II, III e IV.

d) I, II e IV .

e) I, II, III e IV.

- ________ é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número

de pessoas. O item que completa a frase é:
a) Spyware.

b) Vírus.

c) Spam.

d) Bug.

e) Browser.

23 - Qual dos itens abaixo NÃO é um buscador web?
a) Python.

b) Google.

c) Bing.

d) Live Search.

e) AltaVista.

24 - Um programa gravado em memória ROM é chamado de
a) bootstrap.

b) firmware.

c) driver.

d) malware.

e) hotkey.

25 - ________ é um endereço que aponta para um determinado recurso disponibilizado na internet, seja uma imagem, um
computador, um usuário, uma página de notícias, etc. O termo que melhor completa a frase é:
a) http.

b) URL.

c) XML.

d) Proxy.

e) FTP.

26 - São exemplos de extensões de arquivos de imagem:
a) txt, mp3 e jpg.

b) exe, ppt e doc.

c) bmp, xls e jpg.

d) zip, gif e pps.

e) jpg, gif e bmp.

27 - O termo rootkit pode ser definido como um:
a) Software ou código malicioso que tem a intenção de se camuflar, impedindo que seu código seja encontrado por qualquer
antivírus.
b) Conjunto de ferramentas utilizado por administradores de sistemas.
c) Protocolo que garante a comunicação entre Hardware e Software.
d) Grupo de programas instalados em um computador com o objetivo de efetuar backups de segurança, de forma automática.
e) Ambiente de gerenciamento de sistemas de software.
28 - O termo que indica uma medida de velocidade de processamento de um computador é:
a) RISC.
29

b) VLB.

c) PCI.

d) MIPS.

e) CISC.

- As fórmulas no Microsoft Excel se iniciam sempre com o símbolo:

a)=

b) *

c) @

d) #

e) %

30 - Com relação ao Microsoft Excel, na versão para língua portuguesa, a função que repete o texto um determinado número de
vezes é:
a) =REP()

b) =REPT()

c) =REPLAY()

d) =DENOVO()

06

e) =SEQ()
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S A Ú D E

- Em relação às normas do SUS, analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) e F (falso):

I. A NOB 96 foi a primeira Norma Operacional do Sistema Único de Saúde - SUS.
II. Os princípios e as diretrizes do SUS, consubstanciados na Constituição Federal de 1988, estão devidamente explicitados na NOB
96.
III. As Normas Operacionais Básicas têm como finalidade definir as estratégias e os movimentos que orientam a operacionalidade do
SUS.
A alternativa correta é:
a) F V V.

b) V V F.

c) V F V.

d) F F V.

e) F V F .

32 - Sobre o Sistema de Saúde Municipal é CORRETO afirmar que:
a) Todos os estabelecimentos do SUS-Municipal precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura e precisam ter sede no
território do município.
b) As ações desenvolvidas pelas unidades estatais ou privadas, conveniadas e contratadas pelo SUS, em uma macrorregião, têm de
estar organizadas e coordenadas de acordo com a gestão municipal de saúde.
c) O gestor municipal não tem ingerência sobre as ações das unidades privadas do município ou de regiões circunvizinhas,
conveniadas ou contratadas pelo SUS.
d) O gestor municipal deve regular suas ações de acordo com os seus interesses privados, independentemente do controle e
avaliação do Conselho Municipal de Saúde e outras instâncias de poder.
e) O gestor municipal integra a Comissão Intergestores Bipartite, para viabilizar os propósitos integradores e harmonizadores do
Sistema de Saúde Municipal.
33

- Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de Saúde, as alternativas estão corretas, EXCETO:

a) Vigilância Sanitária.
b) Saúde do Trabalhador.
c)Vigilância Nutricional.
d) Formação de recursos humanos na área de saúde.
e) Fiscalização e inspeção de ações do Ministério da Saúde.
34

- Analise as alternativas abaixo e indique aquela que corresponde a um princípio do SUS:

a) Atendimento à saúde de forma diferenciada, considerando as instâncias pública e privada.
b) Universalidade aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
c) Centralização político-administrativa em cada esfera de governo.
d) Assistência à saúde diferenciada, com privilégio para as populações mais carentes.
e) Hegemonia político-administrativa da União em relação aos Estados e Municípios.
35

- Sobre a Atenção Básica à Saúde analise as proposições abaixo e e marque a(s) correta(s):

I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e a
proteção da saúde, a preservação de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.
II. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS.
III. A Atenção Básica é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
A sequência correta é:
a) I, II e III.

b) II e III.

c) I e III.

d) I e II.

07
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- As alternativas abaixo indicam campo de responsabilidade e controle da Vigilância Sanitária, EXCETO:

a) Alimentação.
b) Bebidas.
c) Equipamentos e materiais médico-odonto-hospitalares.
d) Desmatamento.
d) Cigarros.
37 - O Pacto pela Vida como instrumento do Pacto pela Saúde 2006, está voltado para as alternativas abaixo, EXCETO:
a) Saúde do Adolescente.
b) Redução da mortalidade infantil e materna.
c) Controle do câncer do colo de útero e de mama.
d) Promoção da saúde.
e) Fortalecimento da Atenção Básica.
38 - Em relação à gestão do SUS, analise as proposições abaixo e marque-as com V (verdadeira) ou F (falsa).
I. Cabe ao Distrito Federal participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde.
II. Cabe ao Estado coordenar, acompanhar e apoiar os municípios na elaboração da programação pactuada e integrada da atenção à
saúde, no âmbito estadual, regional e interestadual.
III. Cabe ao Município formular, no plano nacional de saúde, e pactuar no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, a política
nacional de atenção em saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde.
A alternativa correta é:
a) F V V.
39

b) V V F.

c) V F V.

d) F F V.

e) F V F.

- A Saúde da Família, como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde, tem provocado uma reorientação do

modelo assistencial de saúde no Brasil. Sobre este tema analise as proposições abaixo e marque a alternativa INCORRETA:
a) A Saúde da Família é operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
b) As equipes de Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e na
manutenção da saúde de uma determinada área geográfica.
c) As equipes de saúde são compostas, no mínimo, por um médico de família. um enfermeiro. um dentista. um fisioterapeuta e um
agente comunitário.
d) A atuação das equipes de saúde é dirigida para um território definido e uma população de aproximadamente mil famílias.
e) As equipes de Saúde da Família devem estabelecer vínculos de corresponsabilidade com a população e estimular a organização
das comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde.
40

- Sobre as ações dos agentes comunitários de saúde, analise as proposições abaixo e e marque a(s) correta(s):

I. Os agentes comunitários devem cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
II. A orientação das famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis é função dos agentes comunitários de saúde.
III. A competência de desenvolver ações educativas, visando a promoção da saúde e a prevenção da doença é restrita ao médico da
família, e não, ao agente de saúde.
A sequência correta é:
a) I, II e III.
b) II e III.
c) I e III.
d) I e II.
e) I.
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41 - Qual dos achados laboratoriais abaixo é altamente sugestivo de hepatite alcoólica?
a) Razão AST/ALT > 2.

b) Elevação de GGT.

d) TGP normal.

e) Alargamento do INR.

c) TGO elevada.

42 - Representam manifestações extra-hepáticas da hepatite C todas as abaixo, EXCETO:
a) Plaquetopenia.

b) Crioglobulinemia.

c) Carcinoma de tireóide.

d) Porfiria cutânea tarda.

e) Vasculite.

.
43 - Droga anti-hipertensiva que é contraindicada na gravidez:
a) Hidralazina.

b) Nifedipina.

c) Captopril.

d) Alfa metil-dopa.

e) Atenolol.

44 - Nos pacientes com quadro clínico de infarto agudo do miocárdio e com o eletrocardiograma evidenciando supradesnivelamento
do segmento ST, o tratamento trombolítico visando reperfusão do miocárdio deve ser iniciado:
a) Após dosagem de CK e CKMB.

b) Após dosagem de CKMB e troponina.

d) Após dosagem de troponina.

e) Após dosagem de mioglobina.

c) Sem dosagem enzimática.

45 - São consideradas causas de hipertensão arterial sistêmica secundária, EXCETO:
a) Coarctação da aorta.

b) Hipoaldosteronismo.

d) Síndrome de Cushing.

e) Feocromocitoma.

c) Estenose de artéria renal.

46 - O agente etiológico mais comum na sepse em pacientes esplenectomizados é:
a) Escherichia coli.

b) Streptococos pneumoniae.

d) Staphylococcus aureus.

e) Neisseria gonorrhea.

c) Pseudomonas aeruginosa.

47 - É considerado fator de mau prognóstico na insuficiência hepática aguda não relacionada ao uso de acetaminofem:
a) pH menor que 7.30.

b) INR menor que 5.

c) PT menor que 100seg.

d) Bilirrubina sérica maior que 2.3 mg/dL.

e) Creatinina maior que 2.3 mg/dL.

48 - Assinale a opção que indica a única terapia capaz de alterar o curso da doença pulmonar obstrutiva crônica.
a) Cessação do tabagismo.

b) Brometo de ipratrópio inalado.

d) Xantinas.

e) Corticoides inalados.

49

c) Beta-agonistas inalados.

- Considere um paciente com resultado de exame de fezes mostrando ovos de A. lumbricoides e T. saginata, larvas de

S. stercoralis e cistos de E. coli.
Assinale, entre as opções seguintes, a medicação que NÃO é necessária no seu tratamento.
a) Albendazol.

b) Mebendazol.

d) Tiabendazol.

e) Metronidazol.

50

c) Praziquantel.

- Assinale a alternativa CORRETA:

a) A dose de reposição de tiroxina no hipotireoidismo congênito é de 3 a 5 microgramas/Kg de peso corporal.
b) A causa mais frequente de hipotireoidismo congênito é o uso de iodo pela gestante.
c) A dose de reposição de tiroxina no hipotireoidismo congênito é bem maior que a dose dereposição no hipotireoidismo adquirido no
adulto, quando calculado por quilo de peso corporal.
d) O diagnóstico do hipotireoidismo é essencialmente clínico.
e) O screening do hipotireoidismo congênito se faz exclusivamente com a dosagem do T4.

09

C O N C U R S O

51

P Ú B L I C O

H U A C — 2 0 1 0

- Assinale a alternativa correta a respeito da hipoglicemia:

a) Deve ser tratada sempre com glucagon.
b) A tríade de Whipple é utilizada para o diagnóstico clínico da hipoglicemia.
c) São sintomas adrenérgicos palidez, tremores, sudorese, bradiquicardia e fome.
d) Sulfametoxazol associado à hipoglicemiante oral nunca pode predispor ao quadro.
e) O álcool pode levar à hipoglicemia por bloqueio da neoglicogênese hepática e diminuição da absorção de glicose intestinal.
52

- De acordo com a farmacocinética, os medicamentos abaixo não necessitam de ser tomados no período vespertino para se

obter melhor benefício no tratamento da dislipidemia, EXCETO
a) sinvastatina.

b) pravastatina.

c) rosuvastatina.

d) atorvastatina.

e) fenofibrato.

53 - No tratamento da dislipidemia, a associação de maior risco para o desenvolvimento de efeitos colaterais tipo miopatias severas é
a) estatina + niacina.

b) estatina + ezetimibe.

d) estatina + gemfibrozil.

e) fibrato + niacina.

54

c) niacina + gemfibrozil

- De acordo com o estudo UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), o uso de medicamento beta-bloqueador tipo

atenolol no tratamento da hipertensão arterial em diabéticos tipo 2
a) não deve ser utilizado devido ao risco de hipoglicemia.
b) ocasionou piora no controle metabólico dos diabéticos no grupo tratado com atenolol.
c) não deve ser utilizado em diabético portador de insuficiência coronariana.
d) foi tão efetivo quanto o captopril.
e) não foi efetivo no controle da hipertensão arterial no grupo diabético.
55 - Paciente com 60 anos, com síndrome nefrótica, função renal normal, foi internado para investigação. Após 2 dias, evolui com dor
lombar e hematúria e seus exames mostraram ureia 104mg% e creatinina 3,6mg%. A mais provável causa da síndrome nefrótica
deste paciente é
a) glomerulonefrite membranoproliferativa.

b) doença de lesão mínima.

c) glomerulopatia membranosa.

d) nefropatia da IgA.

e) glomeruloesclerose focal e segmentar.

56 - No lúpus eritematoso sistêmico com envolvimento de sistema nervoso central, o exame que melhor identifica a presença de
lesões é:
a) Angiografia digital.

b) Angio-tomografia cerebral.

d) Ressonância magnética do cérebro.

e) Tomografia computadorizada cerebral.

57

c) Potencial evocado visual e auditivo.

- Quanto à artrite reumatoide, assinale a afirmativa correta em relação aos testes diagnósticos utilizados:

a) A presença de anti-CCP positivo pode preceder o diagnóstico clínico da artrite reumatoide.
b) Fator reumatoide positivo pode ocorrer em sífilis, endocardite bacteriana aguda e hanseníase.
c) O método de enzima imunoensaio (ELISA) é o mais utilizado para a realização do fator reumatoide.
d) Anti-CCP tem uma sensibilidade e especificidade bem superior ao fator reumatóide no diagnóstico de artrite reumatoide.
e) O fator reumatoide e o anti-CCP juntos ocorrem em menos de 50% dos pacientes com artrite reumatóide.
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- Em relação aos linfomas, é CORRETO afirmar que:

a) O linfoma de Hodgkin apresenta classificação histológica bem definida com frequente quadroleucêmico.
b) O vírus Epstein-Baar está relacionado com a etiopatogenia do linfoma de Burkitt.
c) No estadiamento III, a doença está limitada aos gânglios retroperitoneais com comprometimento hepático.
d) Os linfomas não Hodgkin apresentam bom prognóstico, independente de sua classificação histopatológica.
e) A quimioterapia é utilizada em todos os estádios da doença.
59

- Não há relação com a incidência de leucemia:

a) Síndrome de Down.

b) Síndrome de Bloom.

d) Gamaglobulinemia.

e) Doença de Fanconi.

60

c) Deficiência de 2-3-DPG.

- Qual dos fatores abaixo NÃO caracteriza a fase acelerada da leucemia mieloide crônica?

a) Leucocitose com eosinofilia no sangue periférico.
b) Basófilos excedendo 20% no sangue periférico.
c) Leucocitose superior a 100.000μl não responsiva à hidroxiureia.
d) Anormalidade citogenética clonal adicional à presença do cromossomo Ph.
e) Trombocitopenia, com contagens de plaquetas inferior a 100.000μl, não relacionada à quimioterapia.
61

- Qual é o anti-hipertensivo causador de broncoespasmo, redução da concentração de HDL colesterol e elevação de triglicérides

no soro?
a) Captopril.
62

b) Hidralazina.

c) Propanolol.

d) Metildopa.

- A anemia megaloblástica pode estar associada ao(às):

a) Uso crônico de bebida alcoólica.

b) Síndromes diarreicas.

d) Uso de quimiotrápicos antineoplásicos.

e) Anemias hemolíticas crônicas.

63

c) Vegetarianismo estrito.

- Assinale o marcador sérico que pode ser considerado como fator de proteção para a reinfecção pelo vírus da hepatite B:

a) Hbs Ag.
64

e) Losartana.

b) HBe Ag.

c) Anti-HBc.

d) Anti-HBe.

e) Anti-HBs.

– Pode-se afirmar em relação à doença ulcerosa péptica que

a) a doença pulmonar obstrutiva crônica não se relaciona à doença ulcerosa péptica.
b) não há relação entre uso de antiinflamatórios não-hormonais e a doença ulcerosa péptica.
c) o H. pylori sabidamente não tem relação com o adenocarcinoma gástrico.
d) a principal complicação da doença ulcerosa péptica é a estenose pilórica.
e) os fatores de risco para a infecção por H. pylori são: baixa condição socioeconômica, saneamento precário e ingestão de alimentos
ou água insalubre.
65 - Dentre as alternativas abaixo assinale aquela que corresponde a complicações da pancreatite crônica:
a) calcificação pancreática, anemia, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, osteoporose.
b) desnutrição, enterorragia, degeneração maligna, hiperbilirrubinemia indireta.
c) pseudocistos pancreáticos, síndrome de má-absorção,derrames cavitários, diabete melito.
d) derrames cavitários, cistos cavitários, obstipação,hipogonadismo.
e) colecistite aguda, derrames cavitários, esteatorreia.
66 - Neurite ótica está associada, principalmente, a qual fármaco tuberculostático?
a) Pirazinamida.

b) Rifampicina.

c) Ofloxacina.
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d) Etambutol.

e) Isoniazida.
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- Na doença pulmonar obstrutiva crônica se associam os elementos, abaixo EXCETO:

a) Frequência cardíaca abaixo de 100 bpm.
b) Associação com mau prognóstico.
c) Ondas p bem visíveis, embora com, pelo menos, três morfologias diferentes.
d) Ondas p separadas por intervalos isoelétricos.
e) Ocorrência em pacientes mais idosos.
68

- No tratamento das pneumonias, qual dentre os seguintes antibióticos está particularmente associado à ocorrência de crises

convulsivas?
a) Ceftriaxona.

b) Azitromicina.

d) Cefepime.

e) Amoxacilina.

c) Ciprofloxacina.

69 - O hipertiroidismo produz várias alterações no aparelho cardiovascular, dentre as quais podem ser citadas abaixo, EXCETO
a) pressão arterial divergente.
b) redução da resistência vascular sistêmica.
c) predisposição para aparecimento de fibrilação atrial.
d) aumento da duração do segmento QT do eletrocardiograma.
e) aumento da sensibilidade aos agonistras adrenérgicos.
70

- Marque a opção CORRETA em relação à conduta em pacientes com insuficiência cardíaca diastólica e função sistólica

preservada:
a) A digitalização deve ser feita em todas as situações para evitar aparecimento de taquicardia.
b) O edema sistêmico é a complicação mais importante deste quadro.
c) Os diuréticos não têm ação nesse caso, pois o volume extracelular tende a ser normal.
d) Deve-se fazer controle rigoroso da pressão arterial (<120/80 mmHg) caso o paciente seja hipertenso.
e) O aparecimento de angina em esforço indica presença de obstrução de ramos importantes da coronária esquerda.
71 - Crise hipertensiva é a elevação da pressão arterial diastólica para valores superiores a 140 mmHg podendo levar à encefalopatia
hipertensiva, Essa crise decorre por causa do(da)
a) aumento da atividade simpática vasoconstrictora nos vasos cerebrais.
b) hiperfluxo cerebral pela perda da autorregulação do fluxo sanguíneo neste território.
c) hipofluxo cerebral conseqüente à vasoconstricção severa na circulação periférica.
d) hiperfluxo consequente à vasodilatação das arteríolas cerebrais mediada pelo NO.
e) vasoconstrição intensa nos vasos cerebrais secundárias à redução do volume extracelular.
72

- A infecção que, uma vez tratada no indivíduo com AIDS, tem a menor possibilidade de recorrência é:

a) Pneumocistose.

b) Tuberculose.

c) Toxoplasmose.

d) Citomegalovirose.

e) Isosporíase.

73 - A doença de melhor prognóstico, quanto à disseminação no paciente com AIDS, é
a) micobacteriose.
74

b) histoplasmose.

c) candidíase.

d) criptococose.

e) toxoplasmose.

- A meningite bacteriana que mais comumente complica com pericardite é a causada por

a) tuberculose.

b) pneumococo.

c) meningococo.
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d) hemófilo.

e) enterobactérias.
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- Em relação às hepatites virais, pode-se afirmar:

a) A hepatite C é imuno-prevenível.
b) A hepatite delta ocorre junto com a A.
c) O interferon não é indicado na hepatite B.
d) A hepatite A tem transmissão feco-oral.
e) A hepatite B não é uma DST.
76 - Você está de plantão no Pronto-atendimento, para iniciar tratamento de um paciente com processo infeccioso. O que direciona
você na escolha de um antibiótico ou quimioterápico
a) são os sinais e sintomas tais como febre e calafrios.
b) é a gravidade do quadro apresentado.
c) é o estabelecimento ou a presunção da etiologia da infecção.
d) no início é apenas a intuição que guia.
e) só com cultura é possível indicar o antibiótico.
77

- São manifestações clínicas de infecção urinária baixa (cistite):

a) Hematúria, estrangúria, febre elevada e prostração
b) Estrangúria, disúria, polaciúria e hematúria.
c) Tenesmo vesical, febre elevada, dor lombar.
d) Estrangúria, dor lombar e febre elevada.
e) Prostração, disúria, febre alta e estrangúria.
78 - Paciente idoso com anemia crônica e emagrecimento,apresenta a associação de plaquetopenia e neutropenia. Isto sugere
como possível diagnóstico inicial
a) anemia megaloblástica
b) neoplasia de tubo digestivo.
c) hipertireoidismo.
d) doença inflamatória intestinal.
e) leucemia aguda.
79 - Os sintomas clássicos da síndrome nefrótica são:
a) hipertensão arterial, proteinúria acentuada e edema gravitacional.
b) hipoalbuminemia, proteinúria acentuada e hematúria.
c) hipertensão arterial, proteinúria acentuada e edema de membros inferiores.
d) proteinúria acentuada, hipoalbuminemia e anasarca.
e) anasarca, proteinúria acentuada, hematúria e hipertensão arterial.
80 –Qual das alternativas abaixo está INCORRETA quanto ao tratamento das parasitoses intestinais?
a) Ascaridíase + tricocefalíase e enterobíase: pamoato de pirantel ou mebendazol.
b) Ancilostomíase isolada: albendazol ou mebendazol ou pamoato de pirantel.
c) Suboclusão intestinal por áscaris: óleo mineral e retirada endoscópica dos vermes.
d) Ascaridíase isolada não complicada: levamisole.
e) Ascaridíase + ancilostomíase e teníase albendazol ou mebendazol.
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