CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO,
TÉCNICO E FUNDAMENTAL
QUIXADÁ-CE
Data da aplicação: 14/03/2010

CADERNO DE PROVAS
Nome do candidato:
Número do documento de identidade:
Número de inscrição:
Cargo: Médico(a)

Número de Controle:
Sala:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR AS PROVAS
1.

INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima.
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Provas é composto de 60 (sessenta) questões
referentes às provas objetivas. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que
sejam tomadas as devidas providências.
1.3. As provas terão duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer
das provas – e ao preenchimento da folha de respostas.
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante as provas.
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, após o término do horário de realização das provas.
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio.
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas.

2.

CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS
2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída.
2.2. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo:

2.3. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas.
2.4. Fatores que anulam uma questão das Provas Objetivas:
2.4.1. questão sem alternativa assinalada;
2.4.2. questão com rasura;
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada.

OBSERVAÇÕES:
IO gabarito oficial das provas será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/quixada2010, a partir do primeiro dia útil
imediatamente após a realização das provas.
II - Informações relativas ao concurso, consultar pela internet - http://concursos.acep.org.br/quixada2010.
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RECOMEÇOS PASSADOS E PRESENTES
Em 2010 completam-se 100 anos da morte de Joaquim Nabuco e Brasília faz cinquenta anos. São duas efemérides
que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou tentativas de recomeço. Lembrar
de Nabuco é lembrar da abolição da escravatura, movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, e com certeza o
mais elegante. Com a abolição pretendeu-se um recomeço. Com Brasília, 72 anos depois da abolição, pretendeu-se outro. Era a
aurora de um país destemido, porque avançava por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em
sonho outros ousariam; justo, porque na nova capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade
das superquadras e das vias expressas; e moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam
preenchidos por uma arquitetura de riscos deslumbrantemente avançados.
Joaquim Nabuco (1849-1910) forma, com José Bonifácio, o Patriarca da Independência (1763-1838), a dupla de
maiores estadistas da história do Brasil. Eles merecem esse título não só pelo que fizeram, mas também pela ideia geral que os
movia – a ideia rara, lúcida e generosa de construção de uma nação. José Bonifácio está fora das datas redondas que serão
lembradas neste ano, mas é outro que personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso. Ele personifica a
independência, assim como Nabuco personifica a abolição. Ambos venceram, no sentido de que, em grande parte pelas
manobras de Bonifácio, o Brasil em 1822 se tornou independente, assim como, em grande parte pela pregação de Nabuco, a
escravidão foi legalmente abolida em 1888. Ambos perderam, porém, no que propunham como sequência necessária de tais
objetivos.
Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo. Ora, um povo não podia ser formado por uma
sociedade dividida entre senhores e escravos. Daí que, três gerações antes de Nabuco, ele já propusesse a abolição da
escravidão. Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos. Nabuco, se pegou a fortaleza escravista
já mais desgastada, pronta para o assalto final, não teve êxito na segunda parte de sua pregação: a distribuição de terras entre os
antigos escravos (ele dizia que a questão da “democratização do solo” era inseparável da emancipação) e o investimento num
sistema de educação abrangente o bastante para abrigá-los. Tal qual o de José Bonifácio, o recomeço pretendido por Nabuco
ficou pela metade.
Que dizer do recomeço representado por Brasília? Há versões segundo as quais, entre os motivos que levaram o
presidente Juscelino Kubitschek a projetá-la, estaria a estratégia de fugir da pressão popular presente numa metrópole como o
Rio de Janeiro. Uma espúria síndrome de Versalhes contaminaria, desse modo, as nobres razões oficiais para a mudança da
capital. Mais perverso que a eventual mancha de origem, no entanto, é o destino que estava reservado à “capital da esperança”.
Meros quatro anos depois de inaugurada, ela viraria, com seu isolamento dos grandes centros e suas avenidas tão propícias à
investida dos tanques, a capital dos sonhos da ditadura militar. Hoje, é identificada com a corrupção e a tramoia. Pode ser
injusto. Falta demonstrar que, em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido. Não importa. Para a
desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele.
“Falo, falo, e não digo o essencial”, costumava escrever Nelson Rodrigues. O essencial é o seguinte: nunca antes neste
país houve um governo tão imbuído da ideia de que veio para recomeçar a história. Embalado por um lado em seus próprios
mitos, e por outro em festivos, se não interesseiros, louvores internacionais, chega a esta quadra acreditando que preside a uma
inédita mudança de estruturas, na ordem interna, ao mesmo tempo em que é premiado com uma promoção pela comunidade
internacional. Assim como ocorreu pelo menos duas vezes, em décadas recentes – com o “desenvolvimentismo” de JK e com o
“milagre econômico” dos militares –, propaga-se a ideia de que “desta vez vai”. A noção de que se está reinaugurando o país
traz o duplo prejuízo de poder ser interpretada como um embuste, de um lado, e induzir ao autoengano, de outro. Não há
refundação possível. Raras são as oportunidades de recomeço. O poder das continuidades é sempre maior.
P.S.: É ano novo. Bom recomeço, para quem acredita neles.
TOLEDO, R. P. Recomeços Passados e Presentes.Veja. São Paulo, ed. 2146, ano 43, n. 1, p. 102, 06 jan. 2010.

01. Embora o texto apresente pontos de vista secundários, a tese central é a ideia de que:
A) Joaquim Nabuco e José Bonifácio foram os maiores estadistas brasileiros.
B) a construção de Brasília foi motivada por uma razão pouco nobre.
C) recomeçar, reinaugurar ou refundar algo acontece raras vezes na história.
D) o atual governo brasileiro acredita que recomeçará a história do país.
02. Segundo o raciocínio do articulista, o que aproxima, do ponto de vista político, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, Juscelino
Kubitschek, os militares que governaram o país mais recentemente e o atual governo brasileiro é:
A) a crença na possibilidade de recomeço ou de refundação.
B) o investimento em um sistema de educação abrangente.
C) o objetivo de levarem a efeito o sonho da reforma agrária.
D) o desejo de criar um povo com características próprias.
03. Conforme o que se pode ler sobre as qualidades de “dinâmico” (l. 5), “justo” (l. 6) e “moderno” (l. 7) aplicadas ao Brasil
estão na perspectiva da:
A) certeza.
B) ilusão.
C) projeção.
D) mentira.
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04. Na passagem a seguir, “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, mas é outro que
personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12), o articulista sugere, ao empregar o
vocábulo “carona”, o ponto de vista de que José Bonifácio:
A) seria um nome secundário entre os grandes nomes da história do Brasil, se comparado com vultos como Joaquim Nabuco.
B) embora ocupe um lugar de destaque na construção da pátria brasileira, não é festejado no ano de 2010.
C) representa uma geração que defendia valores antigos, como a Monarquia Constitucionalista.
D) não reúne as características de audácia, de dinamismo, de senso de justiça e de modernidade que marcaram Juscelino
Kubitschek, por exemplo.
05. Nos trechos “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante” (l. 1-2) e “porque avançava por
sertões ignotos” (l. 5), as palavras sublinhadas significam respectivamente:
A) comemoração de um fato importante / o que é desconhecido.
B) agenda em que se relacionam acontecimentos de cada dia / ignorante.
C) o que dura pouco / sem brilho, apagado, humilde.
D) aquilo que é produzido por uma causa / vergonhoso, que causa desonra.
06. O articulista emprega as aspas por variados motivos, um deles é impor um tom de censura irônica ao que diz. Assinale a
alternativa em que todos os usos das aspas devem assim ser entendidos.
A) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico”
(l. 37).
B) “capital da esperança” (l. 27); “Falo, falo, e não digo o essencial” (l. 32); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai”
(l. 37).
C) “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico” (l. 37); “desta vez vai” (l. 37).
D) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai” (l. 37).
07. A construção “Era a aurora de um país destemido” (l. 4-5) contém a seguinte figura de linguagem:
A) prosopopeia.
B) metáfora.
C) hipérbole.
D) metonímia.
08. Em “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou
tentativas de recomeço.” (l. 1-2), o travessão simples é utilizado para:
A) indicar a mudança de interlocutor.
B) isolar palavras ou frases, em função análoga à dos parênteses.
C) destacar a parte final de um enunciado.
D) dar realce a uma conclusão, em lugar dos dois pontos.
09. No período “O essencial é o seguinte: //nunca antes neste país houve um governo tão imbuído da ideia // de que veio // para
recomeçar a história.” (l. 32-33), a oração sublinhada é classificada como:
A) coordenada assindética.
B) subordinada substantiva completiva nominal.
C) subordinada substantiva objetiva indireta.
D) subordinada substantiva apositiva.
10. Assinale a alternativa em que as orações dos períodos estão corretamente segmentadas.
A) “Lembrar de Nabuco é // lembrar da abolição da escravatura, // movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, //
e com certeza o mais elegante” (l. 2-4).
B) “Bonifácio ousou // querer // dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17).
C) “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, // mas é outro // que personifica um recomeço
//– merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12).
D) “Falta demonstrar que, //em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido” (l. 30).
11. Assim como em “desimpedido” (l. 30), o prefixo indica oposição, negação ou falta em:
A) desgastada.
B) embuste.
C) investimento.
D) independente.

02 / 09

12. Em “Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17), a preposição é exigida pelo vocábulo:
A) querer.
B) estado.
C) brasileiro.
D) dotar.
13. Assim como na frase “Para a desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele” (l. 30-31), a colocação pronominal está
CORRETA em:
A) para a desgraça de Brasília, o estigma lhe grudou na pele.
B) para a desgraça de Brasília, o estigma tinha grudado-lhe na pele.
C) para a desgraça de Brasília, o estigma grudaria-lhe na pele.
D) para a desgraça de Brasília, grudará-lhe na pele o estigma.
14. Na frase “Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos” (l. 19), a concordância é considerada
aceitável pela gramática normativa porque:
A) o verbo fica na terceira pessoa do plural porque o sujeito é indeterminado.
B) é uma construção de oração sem sujeito.
C) o verbo concorda com o núcleo do sujeito, “interesses”, que se encontra no plural.
D) o verbo concorda com “traficantes”, que, sendo sujeito, obriga o verbo a ir para o plural.
15. Na construção “Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros
ousariam” (l. 4-6), o mais-que-perfeito e o futuro do pretérito simples do indicativo poderiam ser substituídos corretamente
pelos seguintes tempos compostos:
A) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tinha ousado um empreendimento que só em sonho outros teriam ousado.
B) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousou um empreendimento que só em sonho outros ousarão.
C) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousava um empreendimento que só em sonho outros ousaram.
D) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tem ousado um empreendimento que só em sonho outros tinham ousado.
16. Em “Que dizer do recomeço representado por Brasília” (l. 24), o vocábulo sublinhado se classifica como:
A) conjunção.
B) pronome relativo.
C) preposição.
D) pronome interrogativo.
17. A acentuação gráfica das palavras “independência”, “inseparável” e “abrigá-los” se justifica, respectivamente pelas
seguintes regras:
A) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo oxítono terminado em A,
E, O.
B) vocábulo oxítono terminado em A, E, O; vocábulo paroxítono que acaba em sufixo; vocábulo paroxítono terminado em
LOS.
C) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo proparoxítono; vocábulo oxítono que perde o R final.
D) vocábulo paroxítono terminado em i ou u, seguido ou não de a; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo
proparoxítono.
18. Assinale a alternativa que justifica o uso da forma “porque” no texto: “Era a aurora de um país destemido, porque avançava
por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros ousariam; justo, porque na nova
capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade das superquadras e das vias expressas; e
moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam preenchidos por uma arquitetura de riscos
deslumbrantemente avançados” (l. 4-8).
A) É a forma utilizada em interrogativas indiretas.
B) Constitui um substantivo, podendo ser precedido do artigo “o”.
C) Equivale a “pois”, que também inicia orações explicativas.
D) É uma fusão de preposição com pronome relativo.
19. A palavra “desimpedido” (l. 30) é grafada com um “s” porque:
A) só se escreve “s”, e não “z”, entre duas vogais.
B) é formada pelo prefixo “-des”, grafado com “s”.
C) tem um “s” na raiz “–simped”.
D) é uma forma derivada de impedir.
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20. Assim como “abolição” (l. 3), faz plural em “ões” o substantivo:
A) sótão.
B) capitão.
C) pagão.
D) espertalhão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O conhecimento da fisiologia do sistema cardiovascular é extremamente importante em muitas situações da prática clínica.
Baseado nestes conhecimentos, assinale a alternativa CORRETA.
A) O ritmo cardíaco normal é ditado pelo nó átrio ventricular.
B) O mecanismo de Frank-Starling refere-se à capacidade do coração de adaptar-se a volumes crescentes de afluxo sanguíneo.
C) O som da segunda bulha origina-se da abertura das válvulas aórtica e pulmonar.
D) A terceira bulha pode ser ouvida no início da sístole ventricular.
22. Sobre a fisiologia do aparelho digestório, assinale a alternativa CORRETA.
A) A saliva tem função de destruição bacteriana pela secreção de íons tiocianatos e de enzimas proteolíticas.
B) O esôfago produz enzimas como a ptialina, que se presta para a digestão do amido.
C) O fator intrínseco é produzido no íleo terminal e é responsável pela absorção de vitamina B12.
D) A bile, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, tem como papel principal a digestão protéica.
23. Paciente do sexo feminino, 28 anos, procura atendimento por queixas de odor vaginal parecido com cheiro de peixe,
notoriamente após o coito, há 10 dias. Refere há 7 dias corrimento vaginal de cor acinzentada. No mais, sem queixas. Em
relação ao caso clínico descrito, assinale a alternativa CORRETA.
A) Trata-se de caso típico de candidíase vaginal.
B) Trata-se de caso típico de vaginite atrófica.
C) Tais sintomas acorrem comumente em casos de tumor de colo uterino.
D) Trata-se de caso típico de vaginite por Gardnerella.
24. Sobre os cânceres do aparelho reprodutor feminino, assinale a alternativa CORRETA.
A) O risco de câncer de mama diminui quanto maior a fase reprodutiva da mulher.
B) O tipo de câncer vulvar mais comum é o melanoma.
C) A faixa etária com maior incidência de câncer de ovário é abaixo de 20 anos.
D) O câncer de colo uterino está relacionado à infecção por papiloma vírus humano.
25. Mulher de 32 anos, parda, com 34 semanas de gestação, procura atendimento hospitalar por inchaço em membros
inferiores, pressão arterial de 200 X 100 (pressão habitual 110 X 70), cefaléia de forte intensidade, confusão mental e
náuseas com vômitos. Evolui, em 30 minutos, com crise convulsiva tipo tônico-clônica generalizada. Em relação ao caso
clínico descrito, assinale a alternativa CORRETA.
A) É recomendável pedir um sumário de urina em busca de proteinúria.
B) A droga de escolha para tratar o pico hipertensivo é o captopril.
C) A convulsão deve-se mais provavelmente a um acidente vascular cerebral isquêmico.
D) O tratamento de escolha para o tratamento agudo da crise convulsiva é o diazepan.
26. Distúrbios hidroeletrolíticos são bastante comuns em atendimentos de pacientes internados em enfermarias e em pacientes
ambulatoriais. Sobre os distúrbios hidroeletrolíticos, assinale a alternativa CORRETA.
A) Um dos principais efeitos colaterais dos diuréticos de alça é a elevação dos níveis séricos de potássio.
B) A pseudohipernatremia pode ocorrer em casos de diabetes mellitus descompensado.
C) Uma opção terapêutica efetiva no tratamento da hipercalcemia é o uso de furosemida e hidratação venosa copiosa.
D) Um distúrbio hidroeletrolítico frequente na insuficiência renal aguda é a hipopotassemia.
27. A osteoporose é uma doença de importância crescente em saúde pública, decorrência do envelhecimento populacional do
País. Sobre esta doença, assinale a alternativa CORRETA.
A) Os sítios mais comuns de fraturas osteoporóticas são o fêmur e o crânio.
B) O padrão ouro para diagnóstico da osteoporose é o raio X.
C) O etilismo e o tabagismo estão relacionados ao aumento de risco da doença.
D) A osteoporose não ocorre no sexo masculino.
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28. Doenças reumatológicas são bastante comuns na prática clínica, acometendo todas as faixas etárias. A respeito dessas
doenças, assinale a alternativa CORRETA.
A) Alopécia é critério diagnóstico para Lupus Eritematoso Sistêmico (LES).
B) O analgésico indicado para terapia da dor na osteoartrose é o paracetamol.
C) O fator reumatóide positivo define o diagnóstico de artrite reumatóide.
D) A espondilite anquilosante ocorre principalmente em mulheres.
29. Diferenciar as doenças inflamatórias intestinais é por vezes tarefa árdua, porém necessária. Sobre o assunto, assinale a
alternativa CORRETA.
A) A retocolite ulcerativa acomete com frequência o intestino delgado.
B) Na retocolite ulcerativa tem-se o acometimento da mucosa em aspecto de paralelepípedo na colonoscopia.
C) A doença de Crohn é causa de artrite periférica que geralmente piora com a exacerbação da atividade intestinal.
D) Fístulas perianais são mais comuns na retocolite ulcerativa do que na doença de Crohn.
30. Sobre a fisiopatologia, os sinais e os sintomas da febre reumática, assinale a alternativa CORRETA.
A) Resulta de uma reação autoimune, desencadeada por infecção amigdaliana por estafilococos.
B) As manifestações mais comuns na pele são hematomas e petéquias.
C) Acomete as válvulas cardíacas, não havendo relato de acometimento do miocárdio ou pericárdio.
D) Tipicamente, ocorre artrite migratória.
31. Baseado na última diretriz brasileira de dislipidemias, assinale a alternativa CORRETA.
A) A meta sugerida para os níveis de LDL colesterol para pacientes diabéticos é abaixo de 130 mg/dL.
B) A ezetimiba deve ser utilizada em casos de hipertrigliceridemia isolada sendo, nestes casos, tratamento de escolha.
C) As estatinas podem alterar os níveis de transaminases hepáticas e raramente causar rabdomiólise.
D) O ácido nicotínico reduz níveis de triglicerídeos, não influenciando os níveis de LDL ou HDL colesterol.
32. A amitriptilina é um antidepressivo bastante utilizado em postos de saúde por todo o Brasil. Sobre os efeitos dessa droga,
assinale a alternativa CORRETA.
A) Seu uso associado a inibidores da monoamino oxidase deve ser estimulado por reduzir efeitos colaterais graves.
B) Pode provocar alucinações visuais e delirium por seus efeitos colinérgicos.
C) Está contra indicado em casos de neuropatia periférica por diabetes, por piorar os sintomas da neuropatia.
D) É causa de hipotensão postural e quedas, notoriamente em idosos.
33. A identificação de casos de overdose ou envenenamento em atendimentos de emergência é de fundamental importância.
Assinale a alternativa que contempla sinais e sintomas tipicamente encontrados em overdose de cocaína.
A) Pupila puntiforme, temperatura elevada, hipertensão.
B) Agitação, pupila dilatada e pulsação elevada.
C) Sedação excessiva, pupila puntiforme e bradicardia.
D) Estado psicótico, hipertensão e hipotermia.
34. Sobre o Código de Ética Médica, assinale a alternativa CORRETA.
A) É vedado ao médico abandonar paciente sobre seus cuidados em qualquer que seja a circunstância.
B) O médico pode negar ao paciente o acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, em qualquer situação.
C) É vedado ao médico deixar de fornecer laudo médico ao paciente, quando do encaminhamento ou transferência para fins de
continuidade do tratamento, se solicitado.
D) A prática de remunerar ou receber comissão ou vantagens por paciente encaminhado ou atendido pode ser realizada sem
repercussões éticas.
35. As drogas digitálicas como a digoxina têm utilização significativa na prática clínica. Sobre seus efeitos e suas indicações,
assinale a alternativa CORRETA.
A) Podem causar bloqueio átrio ventricular, náuseas, vômitos e bradicardia.
B) São drogas de escolha no tratamento de insuficiência cardíaca diastólica.
C) Aumentam de forma significativa o número de internações de pacientes portadores de insuficiência cardíaca.
D) Não podem ser utilizadas em associação com diuréticos de alça por risco de toxicidade.
36. Paciente do sexo masculino, 63 anos, com antecedentes de crises de artrite gotosa desde os 40 anos de idade (inúmeras
crises), procura atendimento médico com intensa dor em 1º pododáctilo esquerdo, hiperemia e edema; não está em uso de
qualquer medicação no momento e tem níveis de ácido úrico de 12 mg/dL. Em relação ao caso clínico descrito, assinale a
alternativa CORRETA.
A) Os corticosteróides estão contraindicados nas crises agudas de gota.
B) Aspirina em altas doses (> 3g/dia) e furosemida podem agravar a hiperuricemia, devendo ser evitados nestes pacientes.
C) A meta da terapêutica redutora de níveis de ácido úrico para prevenir a cristalização do urato é abaixo de 10 mg/dL.
D) Todos os pacientes com artrite gotosa apresentam níveis de ácido úrico elevados.
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37. A endocardite infecciosa, por vezes, é uma doença subdiagnosticada no meio médico. Sobre o diagnóstico e a terapêutica
dessa doença, assinale a alternativa CORRETA.
A) Nódulos de Osler e manchas de Roth são critérios maiores para o diagnóstico, segundo critérios de Duke.
B) Acidentes vasculares cerebrais por eventos embólicos podem ocorrer durante a doença.
C) Ecocardiograma transtorácico normal afasta completamente o diagnóstico.
D) O agente causador mais frequente da doença é o pneumococo.
38. Assinale a alternativa que apresenta o antibiótico com espectro de ação apenas para aeróbios gram-positivos e anaeróbios
gram-positivos e negativos, sem ação contra aeróbios gram-negativos.
A) Claritromicina.
B) Ceftriaxona.
C) Ciprofloxacina.
D) Clindamicina.
39. O diabetes mellitus tipo II é a principal causa de amaurose e uma das principais causas de insuficiência renal crônica entre
pessoas idosas. Seu diagnóstico precoce e tratamento correto são fundamentais para evitar tais consequências. Sobre o
assunto, assinale a alternativa CORRETA.
A) Sintomas de diabetes associados à glicemia aleatória acima de 200 mg/dL definem o diagnóstico.
B) 2 (duas) glicemias de jejum acima de 100 mg/dL determinam o seu diagnóstico.
C) As sulfonilureias não causam hipoglicemia devendo ser utilizadas com segurança em pacientes idosos.
D) Um teste de tolerância à glicose, com glicemia acima de 140 mg/dL em 2 horas, define o diagnóstico.
40. De acordo com o Código de Ética Médica, assinale a alternativa CORRETA.
A) É vedado ao médico cobrar honorários de pessoas que não podem pagar pelo serviço.
B) É vedado ao médico revelar segredo profissional referente a pacientes menores de idade, inclusive aos pais, caso o menor
tenha capacidade de resolver seus problemas e conduzir-se por seus próprios meios.
C) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência em qualquer que seja a situação.
D) Quando na condição de perito médico, o Código de Ética permite que o profissional possa emitir laudos sobre pacientes
seus ou de seus familiares sem repercussões éticas.
41. A tireóide é a glândula responsável pelo metabolismo adequado. Sobre as doenças que podem acometer a tireóide, assinale
a alternativa CORRETA.
A) TSH elevado associado a T4 livre elevado sugere hipertireoidismo primário.
B) O carcinoma papilar é o tipo mais comum dos tumores da tireóide.
C) Hipotireoidismo subclínico é diagnóstico eminentemente clínico, sem necessidade de exames laboratoriais.
D) O exame laboratorial mais sensível para o diagnóstico de disfunção tireoidiana é a dosagem do T4 livre.
42. Sobre trombose venosa profunda, assinale a alternativa CORRETA.
A) Pode ser sinal de tumor maligno intra-abdominal.
B) O tratamento de escolha é estreptoquinase para todos os casos.
C) Obesidade é fator protetor para tal evento.
D) Hiperhomocisteinemia não está relacionada com maior risco de trombose venosa profunda.
43. Paciente do sexo feminino, com diagnóstico há 2 anos de tumor maligno de mama, evolui há 7 dias com dispnéia em
repouso e dor torácica. O exame clínico sugere derrame pleural em terço inferior de hemitórax direito. Assinale a
alternativa que apresenta os achados semiológicos encontrados em base hemitórax direito, neste caso.
A) Murmúrio vesicular aumentado, som maciço a percussão e frêmito toracovocal aumentado.
B) Murmúrio vesicular diminuído ou ausente, som timpânico a percussão e frêmito toracovocal reduzido.
C) Murmúrio vesicular aumentado, som claro pulmonar a percussão e frêmito toracovocal aumentado.
D) Murmúrio vesicular diminuído ou ausente, som maciço a percussão e frêmito toracovocal reduzido.
44. Sinusiopatias são causas comuns de procuras ao pronto socorro. Sobre seu diagnóstico e tratamento, assinale a alterantiva
CORRETA.
A) Sinusite crônica refere-se à persistência de sintomas de inflamação dos seios paranasais por mais de 12 semanas.
B) O antibiótico de escolha para o tratamento de sinusite aguda é o metronidazol.
C) Os agentes etiológicos mais comuns de sinusite aguda são o Streptococcus pneumoniae e o micoplasma.
D) Antibióticos profiláticos para evitar crises de sinusite aguda recorrente estão geralmente indicados.
45. Dentre os distúrbios hidroeletrolíticos, aqueles relacionados ao potássio se fazem bastante comuns na prática clínica. Sobre
tais distúrbios, assinale a alternativa CORRETA.
A) Um efeito colateral comum dos inibidores da enzima conversora de angiotensina é a hipocalemia.
B) O uso de diuréticos como a espironolactona pode levar a hipocalemia.
C) Um achado eletrocardiográfico da hipercalemia são ondas T apiculadas.
D) O sinal de Chvostek positivo sugere diagnóstico de hiperpotassemia.
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46. Assinale a alternativa que contempla o tratamento empírico ambulatorial de escolha para pneumonias adquiridas na
comunidade, segundo o último consenso brasileiro.
A) Amoxicilina ou claritromicina ou levofloxacina.
B) Metronidazol ou amoxicilina ou clindamicina.
C) Claritromicina ou cefepime ou piperacilina + tazobactam.
D) Ciprofloxacino ou amoxicilina ou cefadroxila.
47. A doença arterial coronariana está relacionada a hábitos inadequados de vida e tem sido descrita como uma das principais
causas de morte no Brasil. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA.
A) Eletrocardiograma normal exclui o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio.
B) Betabloqueadores devem ser evitados na fase aguda do infarto do miocárdio, pelo risco de descompensação cardíaca.
C) O tempo ideal para o uso de terapia trombolítica no infarto agudo do miocárdio é abaixo de 24 horas.
D) Aspirina é essencial no tratamento do infarto agudo do miocárdio suspeito ou definido.
48. Um diagnóstico precoce e uma avaliação inicial adequada representam por vezes um melhor ou pior prognóstico nos casos
de pancreatite. Sobre esta doença, assinale a alternativa CORRETA.
A) Os sintomas principais da pancreatite crônica são dor abdominal e constipação.
B) Cálcio sérico abaixo de 8 mg/dL é critério de gravidade nas primeiras 48 horas de pancreatite aguda não biliar.
C) O tratamento inicial instituído em casos de pancreatite aguda confirmados se dá com dieta pobre em gorduras e
analgésicos.
D) Hipertrigliceridemia é fator protetor para pancreatite aguda.
49. Sobre a doença diverticular dos cólons, assinale a alternativa CORRETA.
A) Os pacientes com doença diverticular não complicada devem ser orientados a iniciar dieta rica em fibras ou suplementos de
fibras.
B) Geralmente, pacientes com doença diverticular dos cólons têm sintomas de dor abdominal, o que leva à suspeita do
diagnóstico.
C) A maioria dos pacientes com diverticulite aguda necessitam de tratamento cirúrgico de urgência.
D) Antibióticoterapia profilática contínua está indicada para todos os pacientes com doença diverticular dos cólons.
50. Paciente busca atendimento ambulatorial com queixas de que, após o final de semana na praia, apareceram lesões
serpiginosas em seus pés, com intenso prurido local. Houve piora importante do prurido nas últimas 12 horas. Em relação
ao caso clínico descrito, assinale a alternativa CORRETA.
A) Trata-se de caso típico de escabiose e deve ser tratado com fluconazol creme.
B) A hipótese principal é leishmaniose tegumentar e trata-se com glucantime.
C) Provavelmente, o quadro se deu por picadas de insetos e o tratamento é corticóide tópico.
D) Trata-se de caso de larva migrans e o tratamento é tiabendazol a 10% tópico.
51. Sobre o eritema multiforme, assinale a alternativa CORRETA.
A) Acomete toda a pele, mucosa oral e conjuntiva, poupando as palmas das mãos e as plantas dos pés.
B) O tratamento de escolha é cetoconazol creme em toda a pele acometida.
C) O vírus do herpes simples e da pneumonia atípica por micoplasma são causas descritas.
D) Pode gerar a síndrome de Stevens-Johnson, quadro mais brando da doença.
52. Paciente de 44 anos, sexo feminino, advém ao pronto socorro por queixas de cefaléia de forte intensidade associada a
náuseas sem vômitos e febre de 38°C. Foi solicitado líquor, resultando em leucócitos aumentados com predominância
linfocitária, proteínas normais, concentração de glicose normal, pressão liquórica levemente aumentada, ao exame com
sinal de Lasègue positivo. Em relação ao caso clínico descrito, assinale a alternativa CORRETA.
A) Deve-se iniciar antibiótico imediatamente.
B) Tem indicação urgente de neurocirurgia, por tratar-se de hidrocefalia de pressão intermitente.
C) O tratamento é apenas sintomático com analgésicos, antipiréticos e antieméticos.
D) O risco de sequelas é bastante aumentado (maior que 50%).
53. O calazar é, nos dias de hoje, doença endêmica em diversas regiões do Ceará. Sobre essa doença, assinale a alternativa
CORRETA.
A) A análise do esfregaço de sangue periférico corado pelo Giemsa mostra amastigotas em 90% dos casos.
B) Hematêmese e hematúria são complicações graves da doença e estão relacionadas à plaquetopenia.
C) O mosquito causador da doença no homem é o Anopheles.
D) Tem-se hepatoesplenomegalia com o fígado, proporcionalmente, mais aumentado que o baço.
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54. Paciente de 70 anos, sexo masculino, procura atendimento por quadro de dor lombar de forte intensidade, inédita, sem
melhora com uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Refere fraqueza corporal generalizada e perda de peso. Mostra nos
exames laboratoriais hemoglobina de 8 mg/dL com hemácias normocíticas e normocrômicas. Mostra formação em
rouleaux das hemácias. Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável para
justificar o quadro clínico do paciente.
A) Linfoma não-Hodgkin.
B) Leucemia mielóide aguda.
C) Mieloma múltiplo.
D) Anemia por déficit de vitamina B12.
55. Sobre as meningites, assinale a alternativa CORRETA.
A) Dentre as meningites bacterianas, a que está proporcionalmente mais associada a sequelas nos sobreviventes é a causada
por S. pneumoniae.
B) A meningite por N. meningitidis pode ser suspeitada quando no líquor encontram-se cocobacilos gram-negativos.
C) A meningite por H. influenzae é a mais comum entre pacientes com mais de 50 anos.
D) Em paciente com fratura de base de crânio e fístula liquórica, o agente mais comumente associado a meningites é a N.
meningitidis.
56. Existem parasitoses que podem complicar-se com a Síndrome de Loeffler. Assinale a alternativa em que todos os parasitas
causam pneumonias eosinofílicas.
A) Strongyloides stercoralis e Giardia lamblia.
B) Isospora belli e Ancylostoma duodenale.
C) Ascaris lumbricoides e Strongyloides estercoralis.
D) Taenia solium e Giardia lamblia.
57. Paciente de 53 anos apresenta queixas de cansaço diário, fadiga, sono não reparador. Refere que durante a noite percebe
engasgos recorrentes. Tem como antecedentes a obesidade e a HAS. Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa que
apresenta o exame principal a ser solicitado, pensando no diagnóstico mais provável.
A) Raio X de tórax.
B) Gasometria arterial.
C) Polisonografia.
D) Endoscopia digestiva alta.
58. Paciente de 85 anos, sexo feminino, procura atendimento de emergência por queda da própria altura. Após o ocorrido, não
consegue mais levantar-se. Mostra, ao exame físico, membro inferior esquerdo encurtado, apresentando rotação externa
mantida. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.
A) Fratura de joelho.
B) Fratura de tornozelo.
C) Contratura muscular.
D) Fratura de colo de fêmur.
59. Sobre infecções bacterianas da pele, assinale a alternativa CORRETA.
A) Furunculose ocorre por infecção por Staphylococcus aureus e deve ser tratada com antibióticoterapia sistêmica por 10 dias.
B) Os principais agentes causadores de celulites são os Streptococcus pyogenes e os Staphylococcus aureus.
C) A hanseníase é uma doença crônica e seu tratamento em geral visa apenas ao controle dos sintomas.
D) A erisipela é uma infecção de camadas mais profundas da pele em relação à celulite e seu tratamento pode ser realizado
com penicilina.
60. O conhecimento sobre a doença do refluxo gastro-esofágico (DRGE) é muito importante para qualquer profissional da
clínica médica. Tal doença pode estar relacionada a sintomas digestivos e respiratórios e pode levar a consequências graves.
Sobre a DRGE, assinale a alternativa CORRETA.
A) Esôfago de Barret ocorre quando o epitélio escamoso do esôfago é substituído por epitélio colunar.
B) Esôfago de Barret é definido como uma adaptação normal da mucosa esofágica sem trazer qualquer repercussão deletéria.
C) Deve-se solicitar pHmetria para todos os pacientes com história sugestiva de DRGE.
D) Apenas os pacientes que apresentam esôfago de Barret são candidatos a tratamento cirúrgico.
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ESPAÇO PARA RASCUNHO
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