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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado
nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as
questões do Caderno de Provas e preencher a Folha de Respostas.
 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 2 (duas) horas do início
da aplicação da prova.
 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas e
se há defeito(s) de encadernação e/ou de impressão que dificultem a leitura.
 A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
PROVA
Objetiva de Língua Portuguesa
Objetiva de Legislação – Lei nº
8.112/1990 e alterações posteriores.
Objetiva de Conhecimentos
Específicos

Número das
questões
01 a 10

Total de
questões
10

Pontuação
por questão
2

Total de
pontuação
20

11 a 15

05

2

10

16 a 50

35

2

70

 Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta.
 Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento
de identidade e matéria/disciplina) constantes na Folha de Respostas estão corretos.
 Em havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
 A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma,
será substituída.
 Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado.
 Transfira as respostas para a Folha de Respostas somente quando não mais pretender fazer
modificações.
 Não ultrapasse o limite dos círculos na Folha de Respostas das questões de múltipla escolha.
 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.
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DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questões 01 a 10

O TEXTO ABAIXO SERVIRÁ DE BASE PARA AS QUESTÕES DE 1 A 8.

No final era o verbo
Alcir Pécora
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O ensaísta e professor de história inglês Tony Judt (1948-2010), diretor do Instituto Erich Maria
Remarque, da Universidade de Nova York, é autor, entre outros livros importantes, de Pós-Guerra, de 2005,
e Reflexões sobre um Século Esquecido (1901-2000), de 2008. Sem estar à altura desses dois, há algo de
mais dramático e urgente em O Mal Ronda a Terra (2010) [todos publicados pela editora Objetiva], um livro
que só foi possível graças à ajuda de várias pessoas, pois já estava avançada a esclerose amiotrófica
lateral que o deixou paralisado e o levou à morte poucos meses depois de terminá-lo.
O título foi extraído de um verso do poema “The Deserted Village”, de Oliver Goldsmith (1730-1774),
que lamenta a destruição de uma aldeia e de suas terras para dar lugar ao jardim de uma mansão.
A crítica à transformação das casas dos pobres e de suas terras produtivas em ornamento
predatório calha com o que Judt pretende dizer a respeito do desastre a que as sociedades assistem nos
últimos 30 anos. Tal é o período em que se rompe o consenso social-democrático, de matriz keynesiana, e
se instala a ordem mundial adotada vorazmente por Estados Unidos e Grã-Bretanha nos governos Reagan,
Thatcher, Clinton, Bush, Blair e Brown.
Perdeu-se então o “senso de propósito comum” e o norte duradouro da redução da desigualdade e
do acesso aos bens públicos, em favor do consumo exacerbado de bens supérfluos, do culto ao dinheiro.
Foi o que levou à panaceia da privatização, ao horror da intervenção estatal, considerada ineficiente
face ao dinamismo do mercado; e dá-lhe louvor do empreendedorismo, da gestão tecnocrata, o que
resultou em insensibilidade fatal para a oferta de serviços que custam caro, mas são imprescindíveis para a
população: transporte público (especialmente trens e metrôs), sistemas de saúde e de previdência,
segurança pública (e não privada), educação de primeira para todos, moradia decente na cidade (e não em
condomínios fechados, que fragmentam o tecido urbano e o sentido de comunidade civil).
Depois de 2008, entretanto, a euforia do mercado revelou as bolhas tóxicas em suas veias. E,
diante da crise, ao contrário dos que passaram saltitantes para o lado do capitalismo de Estado da mesma
forma com que, antes, juravam no altar privatista da Escola de Chicago, Judt entende que esse retorno ao
Estado não será simples, nem sem dor.
Para suportá-la, propõe duas ordens de considerações aos jovens que herdam a crise do
contemporâneo, ambas distantes de categorias estritamente econômicas – pois, para ele, esse
reducionismo estrito, tanto da parte do mercado como dos marxistas, é parte essencial do problema.
Primeiro, é preciso construir um vocabulário alternativo para o Estado, pois o que há, hoje, é uma
“deficiência discursiva”, uma incapacidade de repensá-lo como híbrido viável de tolerância democrática e
virtude da ação coletiva, para além dos clichês ou mesmo da “indiferença” pela ideia de bem comum (como
ocorre, em parte, nas políticas de identidade, no fundo, maximização de subjetividades nas quais o grupo
de semelhantes é o que importa).
Segundo, significa encontrar formas de superar o “vácuo moral”, isto é, de formular uma “economia
moral” que confronte a pusilanimidade política.
Portanto, a equação do desastre contemporâneo é também literária – no verbo, ainda reside o
princípio. Trata-se de inventar uma palavra carregada de nova disposição anímica, sobretudo com coragem
de discordar, pois esse é o “sangue vital” das sociedades abertas e o valor mais radical a se legar aos mais
jovens.
Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2011/06/>. Acesso em: 23 mar. 2012.
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1) O título do texto revela, do ponto de vista da coerência textual, um procedimento de
A) intertextualidade implícita.
B) intertextualidade explícita.
C) recorrência às regras do gênero.
D) recorrência à situação de comunicação.

2) O grande legado a ser passado à frente para os jovens, segundo o texto, é a
A) linguagem conotativa de repúdio aos valores sociais.
B) moral econômica suficiente para erradicar as desigualdades sociais.
C) conscientização política tradicional, de austeridade e recato moral.
D) palavra reformulada, capaz de rever os valores estabelecidos.
3) Considerando-se os níveis de variação da linguagem, é correto afirmar que o texto é
A) marcado, em todos os parágrafos, por construções típicas da oralidade.
B) exemplo prototípico da linguagem característica das correspondências administrativas.
C) representativo do registro formal escrito e faz uso de palavras no sentido conotativo.
D) dirigido a um público geral adolescente e de escolaridade média.
4) Na situação em que foram empregadas, as palavras “panaceia” (linha 16), “pusilanimidade” (linha 35) e
“anímica” (linha 37), no texto, apresentam semelhança de significação, respectivamente, com
A) “remédio para todos os males”, “audácia” e “aquilo que vem do coração”.
B) “desastre”, “coragem” e “aquilo que vem da alma”.
C) “tragédia”, “fraqueza moral” e “aquilo que vem do coração”.
D) “remédio para todos os males”, “fraqueza moral” e “aquilo que vem da alma”.
5) Sobre os pronomes oblíquos empregados no último período do primeiro parágrafo do texto, é correto
afirmar que exercem
A) funções sintáticas distintas, sendo que o primeiro e o último retomam o mesmo termo, e o segundo,
um termo diferente.
B) a mesma função sintática, sendo que os dois primeiros retomam o mesmo termo, e o último, um
termo diferente.
C) a mesma função sintática e cada um retoma um termo diferente.
D) funções sintáticas distintas e retomam o mesmo termo.
6) As palavras “entretanto” (linha 22) e “portanto” (linha 36), empregadas nas primeiras linhas dos
parágrafos sexto e décimo, respectivamente, estabelecem as seguintes relações:
A) a primeira de adversidade entre orações, podendo ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por “no
entanto”; e a segunda de conclusão, podendo ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por “pois”,
desde que mantida a mesma posição na frase.
B) de adversidade entre orações, podendo ser substituídas, sem prejuízo ao sentido, por “no entanto”.
C) a primeira de adversidade entre parágrafos, podendo ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por
“no entanto”; e a segunda de conclusão, podendo ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por
“pois”, desde que posposto ao verbo da oração.
D) de conclusão entre parágrafos, podendo ser substituídas, sem prejuízo ao sentido, por “pois”.
7) Considere o trecho: “Foi o que levou à panaceia da privatização, ao horror da intervenção estatal,
considerada ineficiente face ao dinamismo do mercado; e dá-lhe louvor do empreendedorismo
[...]”(linhas 16 e 17). Sobre a pontuação desse trecho, considerando-se as relações sintáticas e
semânticas, é correto afirmar que a retirada da segunda vírgula
A) altera a informação e que o ponto e vírgula pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por um
ponto.
B) altera a informação e que o ponto e vírgula pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por uma
vírgula.
C) não altera a informação e que o ponto e vírgula pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por
um ponto.
D) não altera a informação e que o ponto e vírgula pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por
uma vírgula.
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8) A flexão verbal “perdeu-se” (linha 14), no quarto parágrafo, justifica-se, pois o verbo, nesse caso, pode
concordar com
A) o núcleo do sujeito simples.
B) a ideia do sujeito indeterminado.
C) o núcleo mais próximo do sujeito composto.
D) a partícula apassivadora “se”.

AS QUESTÕES 09 E 10 REFEREM-SE À SITUAÇÃO ILUSTRADA PELO TEXTO A SEGUIR.
O leitor da revista Cult, Braquilogildo Anacoluto, após ler o texto “No final era o verbo”, resolveu
escrever para o editor da revista. Eis o texto produzido por Braquilogildo:

Memorando nº 01/BA

Natal, 22 de março de 2012.

Ao Meretíssimo Editor da Revista Cult
Assunto: Texto publicado na edição 158, de junho de 2011.
Parabenizo Vs. Exa. pela publicação do texto “No final era o verbo”, do colunista
Alcir Pécora. O autor revela elegância no trato com a linguagem e erudição ao discutir as
questões postas no livro do historiador Tony Judt. Realmente fiquei com vontade de
correr para a livraria e adquirir a obra.
Atenciosamente,

Braquilogildo Anacoluto

9) Sobre o texto produzido por Braquilogildo, é correto afirmar que está inadequado à situação
comunicativa porque o memorando é um documento
A) expedido, exclusivamente, por órgão da administração pública, como, por exemplo, um Instituto
Federal, e jamais será dirigido a um cidadão particular.
B) de uso comercial e administrativo, bastante utilizado na correspondência entre departamentos de
uma mesma empresa ou entre diretores de um mesmo órgão da administração pública.
C) usado exclusivamente para dar ciência de uma resolução de autoridade pública, dando andamento
a algo que foi solicitado, e pode conter, em vez de um texto longo, apenas expressões como “defiro
em termos”, entre outras.
D) utilizado para registrar, de forma resumida e clara, o que foi feito ou dito em, por exemplo, uma
reunião de assembleia e não pode ser dirigido a um cidadão particular.
10) Ao fazer uso de pronomes de tratamento, Braquilogildo emprega os pronomes
A) inadequadamente e grafa incorretamente o tratamento e a abreviatura no corpo do texto.
B) adequadamente, mas grafa incorretamente o tratamento e a abreviatura no corpo do texto.
C) inadequadamente, mas grafa corretamente o tratamento e a abreviatura no corpo do texto.
D) adequadamente e grafa corretamente o tratamento e a abreviatura no corpo do texto.

FOLHA 3 DE 10

CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº. 09/2012-REITORIA/IFRN - MÉDICOP07 - MÉDICO.DOC

LEGISLAÇÃO

Questões 11 a 15

11) Marque a opção que está em desacordo com o que estabelece a Lei nº 8.112/90, em relação à
aposentadoria do servidor público.
A) Voluntariamente, aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher,
com proventos integrais.
B) Voluntariamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
C) Voluntariamente, aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e
25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais.
D) Voluntariamente, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
12) Julgue as seguintes afirmativas sobre os institutos da remoção, redistribuição e substituição.

I.

Redistribuição é o deslocamento de servidor investido em cargo de provimento efetivo, no
âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia
apreciação do órgão central do SIPEC.

II.

Entende-se por modalidades de remoção a pedido, para outra localidade, independentemente
do interesse da Administração, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que
o número de interessados for inferior ao número de vagas, de acordo com normas
preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

III.

Os servidores investidos em cargo ou função de direção terão substitutos indicados no
regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do
órgão ou entidade.

IV.

Na redistribuição, devem ser observados os seguintes preceitos, entre outros: mesmo nível de
escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, equivalência de vencimentos e
manutenção da essência das atribuições do cargo.

Marque a opção que apresenta apenas afirmativas corretas.
A)
B)
C)
D)

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

13) A respeito das formas de provimento e vacância, julgue as seguintes afirmativas.
I.

. De acordo com a Lei nº 8.112/90, são, ao mesmo tempo, forma de provimento e vacância
apenas a promoção e a readaptação.

II.

A reintegração é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando junta
médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.

III.

A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e poderá
decorrer de inabilitação ou desistência em estágio probatório.

IV.

A exoneração de cargo efetivo dar-se-á somente a pedido do servidor, enquanto a demissão se
dará após prévio processo administrativo disciplinar.

Marque a opção que apresenta apenas afirmativas corretas.
A)
B)
C)
D)

I e III.
II e IV.
I e IV.
II e III.
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14) O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração
praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo no qual se
encontre investido. Assim, com relação a essa temática, marque a opção que afronta a Lei n 8.112/90.
A) O processo disciplinar compreenderá a fase do inquérito administrativo que obedecerá ao princípio
do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa.
B) O processo disciplinar, que serve para apurar faltas dos servidores, compreende instrução, defesa e
relatório.
C) Na fase de julgamento, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão no prazo de 20 (vinte) dias,
contados do recebimento do processo.
D) Poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do
acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
15) Sobre os direitos e vantagens do servidor, previstos na Lei nº 8.112/90, julgue as sentenças seguintes
como falsas (F) ou verdadeiras (V).
( )

Nenhum servidor receberá vencimento básico inferior ao salário mínimo.

( )

À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte
para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.

( )

As gratificações, as indenizações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento,
nos casos e condições indicados em lei.

( )

A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade apenas quando a
União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

Marque a opção que apresenta a sequência correta.
A)
B)
C)
D)

V, F, V, F.
F, F, V, V.
F, V, F, F.
V, V, F, V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 16 a 50

16) As parasitoses intestinais constituem grave problema de saúde pública em países em desenvolvimento.
O seguinte grupamento de vermes apresenta ciclo pulmonar:
A) Taenia solium e Hyminolepis nana.
B) Schistosoma mansoni e Taenia saginata.
C) Hyminolepis nana e Ascaris lumbricoides.
D) Ascaris lumbricoides e Strongyloides stercoralis.
17) Os anti-hipertensivos devem ser capazes de controlar a pressão arterial e de reduzir a morbimortalidade
cardiovascular dos hipertensos. Uma ação benéfica dos inibidores da enzima conversora da
angiotensina é
A) reduzir a hipertrofia do ventrículo esquerdo.
B) aumentar a força de contração do ventrículo esquerdo.
C) aumentar a hipertrofia do ventrículo esquerdo.
D) diminuir a força de contração do ventrículo esquerdo.
18) Considere o paciente ASM, 17 anos, sexo masculino, com história de tosse produtiva e febre há 5 dias.
Apresentando bom estado geral, com ausculta pulmonar evidenciando estertores crepitantes em região
de lobo médio (à direita), com murmúrio vesicular abolido em base pulmonar direita. Para esse paciente
o diagnóstico etiológico mais provável é
A) Streptoccus pneumoniae.
B) Staphyloccus aureus.
C) Mycoplasma pneumoniae.
D) Adenovírus.
19) Adulto jovem com níveis pressóricos persistentemente elevados e que passa a apresentar palpitações,
sudorese e cefaleia em crises. Muito provavelmente esse paciente apresenta um quadro de
A) hipertensão essencial.
B) hipotireoidismo.
C) nefropatia diabética.
D) feocromocitoma.
20) O tratamento precoce das doenças sexualmente transmissíveis minimiza o dano ao paciente, corta a
cadeia de transmissão e dificulta a transmissão do vírus HIV. Sobre a infecção pela sífilis, é correto
afirmar que
A) define-se como recente a sífilis de menos de um ano de duração e, como tardia, a sífilis de mais de
um ano de duração.
B) o tratamento da sífilis terciária é feito com penicilina benzatina 2.400.000 UI por semana, por 3
semanas (Ministério da Saúde – Brasil). Total: 7.200.000 UI.
C) em gestantes, deve-se usar a penicilina benzatina no mesmo esquema das pacientes não
gestantes, com seguimento sorológico (VDRL) quinzenal.
D) três títulos de VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) abaixo de 1/16 no seguimento são
indícios de cicatriz sorológica.
21) Na profilaxia secundária da febre reumática com o uso de penicilina benzatina, deve-se observar o
seguinte intervalo entre as aplicações:
A) 30 dias.
B) 21 dias.
C) 15 dias.
D) 07 dias.
22) Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, fazem parte dos critérios para
Síndrome Metabólica:
A) obesidade mórbida, LDL colesterol elevado e hipoglicemia.
B) obesidade mórbida, hipertrigliceridemia e HDL colesterol diminuído.
C) obesidade central, glicemia alterada e HDL colesterol aumentado.
D) obesidade central, hipertrigliceridemia e HDL colesterol diminuído.
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23) Sabemos que a neuropatia diabética desenvolve-se em, aproximadamente, 50% dos pacientes
diabéticos. A forma de apresentação mais comum dessa neuropatia é
A) mononeuropatia.
B) polineuropatia sensitiva distal e simétrica.
C) neuropatia autonômica isolada.
D) polineuropatia motora pura.
24) Sobre os anti-hipertensivos inibidores da enzima de conversão de angiotensina (IECA), pode-se afirmar
que
A) reduzem de maneira significativa a proteinúria no paciente diabético.
B) são potentes anti-hipertensivos que aumentam de forma significativa a proteinúria no paciente
diabético.
C) o uso em pacientes com função renal comprometida pode levar a hipocalemia.
D) não apresentam ações significativas sobre a excreção renal de proteína no paciente diabético.
25) O atual esquema terapêutico indicado para tuberculose meningoencefálica compreende o uso de
A) rifampicina, isoniazida e pirazinamida por 2 meses e rifampicina e pirazinamida por mais 7 meses,
sendo recomendado o uso de corticosteroides.
B) rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses e rifampicina e isoniazida por mais 4
meses, sendo recomendado o uso de corticosteroides.
C) rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses e rifampicina e isoniazida por mais 7
meses, sendo recomendado o uso de corticosteroides.
D) rifampicina, isoniazida e pirazinamida por 2 meses e rifampicina e isoniazida por mais 4 meses,
sendo recomendado o uso de corticosteroides.
26) Os antígenos HLA são produtos dos genes do complexo maior de histocompatibilidade. A presença do
antígeno HLA B27 encontra-se associado à seguinte enfermidade:
A) artrite reumatoide.
B) lúpus eritematoso sistêmico.
C) artrite psoriásica.
D) espondiloartrose lombar.
27) A pelagra, também conhecida como a doença dos 3 Ds – dermatite, diarreia e demência –, pode ser
causada pela deficiência de
A) cianocobalamina (vitamina B12).
B) niacina (vitamina B3).
C) tiamina (vitamina B1).
D) piridoxina (vitamina B6).
28) São músculos que compõem o manguito rotador:
A) supraespinhoso, infraespinhoso, redondo maior e subescapular.
B) supraespinhoso, deltoide, redondo maior e redondo menor.
C) supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular.
D) supraespinhoso, deltoide, redondo menor e subescapular.
29) Considere o paciente LMS, 15 anos, sexo masculino, com história de febre há 15 dias, apresentando
palidez cutânea, emagrecimento, episódios de epistaxes, tosse e diarreia. Ao exame físico abdominal,
encontrou-se hepatoesplenomegalia. A pesquisa de antígeno rK39 foi positiva. Para esse paciente o
diagnóstico mais provável é
A) leucemia linfoide aguda.
B) esquistossomose mansônica.
C) síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA).
D) leishmaniose visceral.
30) A Síndrome de Horner, ou paralisia óculo-simpático, é uma síndrome clínica causada pela lesão ao
sistema simpático. As alterações oculares encontradas são:
A) semiptose palpebral, miose e exoftalmia.
B) ptose palpebral, miose e enoftalmia.
C) ptose palpebral, midríase e exoftalmia.
D) semiptose palpebral, midríase e enoftalmia.
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31) Logo após a contaminação pelo HIV (infecção primária), o paciente poderá apresentar os seguintes
sinais e sintomas:
A) febre, perda de peso e diarreia persistente.
B) febre, erupção cutânea e aumento de linfonodos.
C) erupção cutânea, pneumonia por fungo e encefalopatia.
D) pneumonia por fungo, aumento de linfonodos e diarreia persistente.
32) No atendimento ao paciente com suspeita de dengue, são sinais de alerta que indicam possibilidade de
gravidade do quadro clínico
A) aumento repentino do hematócrito, hepatomegalia dolorosa e pressão arterial convergente (pressão
diferencial menor que 20 mmHg).
B) pressão arterial convergente (pressão diferencial menor que 20mmHg), dor torácica contínua e
diminuição repentina do hematócrito.
C) diminuição repentina do hematócrito, hipotermia e vômitos persistentes.
D) dor abdominal contínua, aumento repentino do hematócrito e pressão arterial divergente (pressão
diferencial > 20 mmHg).
33) A doença de Osgood Schlatter, frequente em adolescentes que praticam esportes como voleibol,
caracteriza-se pela seguinte sintomatologia:
A) dor na região plantar do calcâneo.
B) dor e edema na tuberosidade anterior da tíbia.
C) dor e edema na inserção do tendão de Aquiles.
D) dor e instabilidade na articulação do joelho.
34) Sobre a Miomatose Uterina, é correto afirmar que
A) endometriose, adenomiose, carcinoma de endométrio e hemorragia uterina disfuncional são
diagnósticos diferenciais.
B) mulheres jovens e na pós-menopausa são as mais acometidas.
C) a ultrassonografia transabdominal tem sua superioridade relatada em relação à ultrassonografia
endovaginal pela melhor visualização dos anexos e tumores pélvicos.
D) os análogos de GnRH não possuem efeitos benéficos na redução de leiomiomas e no controle dos
sintomas a curto prazo.
35) De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, é correto afirmar que
um paciente encontra-se com quadro de asma persistente moderada quando
A) os sintomas diurnos são contínuos e os sintomas noturnos são frequentes.
B) os sintomas diurnos são diários e os sintomas noturnos ocorrem mais de cinco vezes no intervalo
de um mês.
C) os sintomas diurnos são diários e os sintomas noturnos ocorrem 3 a 4 vezes no intervalo de um
mês.
D) os sintomas diurnos são contínuos e os sintomas noturnos ocorrem mais de 5 vezes no intervalo de
um mês.
36) Em relação ao uso de estatinas precocemente após um evento coronariano agudo, é correto afirmar
que é utilizada com o objetivo de
A) estabilizar a placa aterosclerótica.
B) reduzir de maneira rápida os níveis de colesterol LDL.
C) elevar de maneira rápida os níveis de colesterol HDL.
D) reduzir de maneira rápida os níveis de colesterol e triglicérides.
37) O ferro é um componente importante da molécula de hemoglobina e de enzimas responsáveis pelas
vias oxidativas. Sobre a deficiência do ferro no organismo humano, é correto afirmar que
A) a anemia por deficiência de ferro (ferropriva) é normalmente hipocrômica e microcítica e a contagem
de reticulócitos está aumentada.
B) a talassemia menor entra no diagnóstico diferencial da anemia ferropriva, pois se apresenta,
geralmente, com microcitose importante (VCM < 70) e RDW (índice de variabilidade na distribuição
de glóbulos vermelhos) aumentado.
C) a deficiência de ferro pode ser responsável por alterações epiteliais (disqueratose, fissura, glossite),
observadas mesmo na ausência de anemia.
D) a saturação de transferrina é um exame de boa sensibilidade para o diagnóstico de anemia
ferropriva, estando aumentada nessa condição.
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38) De acordo com o código de ética médica no tocante a doação e transplante de órgão e tecidos, é
correto afirmar que
A) não é vedado ao médico participar do processo de diagnóstico de morte ou da decisão de
suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe
de transplante.
B) não existe artigo no código de ética médica normatizando a participação de médico em equipe de
transplante e equipe envolvida no diagnóstico de morte do possível doador.
C) é vedado ao médico participar do processo de diagnóstico de morte ou da decisão de suspender
meios artificiais para prolongar a vida, quando pertencente à equipe de transplante.
D) é essencial que o médico da equipe de transplante também participe da equipe envolvida no
diagnóstico de morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível
doador.
39) A respeito de autoanticorpos, marque a opção que apresenta especificidade para o diagnóstico de
Lúpus Eritematoso Sistêmico:
A) antifosfolípides.
B) anti-Sm.
C) anti-Histonas.
D) anti-SCL 70.
40) O inciso XXII do preâmbulo do código de ética médica observa que, “nas situações clínicas irreversíveis
e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários
e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados”. Esse enunciado
reforça o caráter antiético da
A) eutanasia ativa.
B) ortotanásia.
C) eutanásia passiva.
D) distanásia.
41) As tireoidites constituem um grupo de doenças caracterizadas por inflamação da tireoide. Quanto à
tireoidite subaguda, é correto afirmar que
A) tem evolução autolimitada, etiologia provavelmente viral e cursa com velocidade de
hemossedimentação das hemácias (VSH) elevada, em muitos casos, ao redor de 100 mm/h.
B) a tireotoxicose da tireoidite subaguda é tratada com substâncias antitireoidianas devido à grande
quantidade de T3 e T4 lançados na circulação.
C) na maioria dos casos de tireoidite subaguda, ocorre o desaparecimento dos sintomas após o
tratamento, porém sem a restituição completa da função tireoidiana.
D) seu início é caracterizado por dor em região de tireoide, podendo a dor se irradiar para a mandíbula
e diminuição do tamanho da glândula à palpação.
42) A meralgia parestésica, também conhecida como Síndrome de Bernhardt-Roth, ocorre por compressão
do seguinte nervo periférico:
A) nervo mediano.
B) nervo ulnar.
C) nervo cutâneo lateral da coxa.
D) nervo ciático.
43) A Síndrome de Gardner é uma variedade fenotípica da Polipose Adenomatosa Familiar (PAF). A
manifestação extraintestinal mais específica para o seu diagnóstico é
A) hipertrofia do epitélio retinal pigmentário.
B) osteomas em crânio e face, principalmente em mandíbula..
C) cistos epidermoides e sebáceos.
D) dentes supranumerários.
44) Entre as principais causas da síndrome parkinsoniana, encontra-se a exposição aos seguintes
fármacos:
A) metoclopramida e anticonvulsivantes.
B) cinarizina e corticoides.
C) propranolol e reserpina.
D) antipsicóticos e reserpina.
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45) Sobre a Doença Inflamatória Intestinal (DII), é correto afirmar que
A) os fragmentos de biópsia na Retocolite Ulcerativa apresentam inflamação transmural que se
estende, frequentemente, através da serosa, resultando na formação de fístulas.
B) presença de granulomas não caseificantes são sugestivos de colite ulcerativa.
C) os marcadores sorológicos ASCA e p-ANCA podem ser exames complementares na DII, devendose ressaltar que tanto a sensibilidade quanto a especificidade desses marcadores são baixas.
D) as manifestações extraintestinais, como déficit de crescimento e artropatias, são mais encontrados
na Retocolite Ulcerativa quando comparados aos seus surgimentos na Doença de Crohn.
46) Há evidências, na literatura especializada, de que os exercícios físicos são benéficos para o tratamento
da depressão unipolar de intensidade leve a moderada. Em relação a esse benefício, é correto afirmar
que
A) os exercícios de relaxamento e alongamento são benéficos para o tratamento da depressão
unipolar de intensidade leve a moderada.
B) os exercícios aeróbicos e de resistência só são benéficos para o tratamento da depressão unipolar
de intensidade leve a moderada quando associados ao uso de medicamentos.
C) os exercícios aeróbicos e de relaxamento são benéficos para o tratamento da depressão unipolar
de intensidade leve a moderada.
D) os exercícios aeróbicos e de resistência são benéficos para o tratamento da depressão unipolar de
intensidade leve a moderada.
47) A Síndrome Nefrótica é caracterizada por proteinúria maciça, hipoalbuminemia, edema (anasarca) e
hiperlipidemia. São indicações de biópsia renal na Síndrome Nefrótica:
A) hipercomplementenemia, corticorresistência e presença de hipertensão arterial.
B) hipocomplementenemia, presença de insuficiência renal e corticorresistência.
C) hipercomplementenemia, presença de insuficiência renal e hematúria persistente.
D) hipocomplementenemia, hipertensão arterial e resposta ao tratamento com corticoide.
48) No contexto da síndrome de abstinência ao crack, a fase do “CRASH” se caracteriza por uma drástica
redução do humor e da energia. Ainda em relação ao CRASH, é correto afirmar que
A) inicia-se de 12 a 96 horas após cessado o uso da droga.
B) refere-se ao período também denominado fase de extinção.
C) inicia-se imediatamente após cessado o uso da droga.
D) inicia-se de 5 a 30 minutos após cessado o uso da droga.
49) Em relação ao uso de betabloqueador para o tratamento do infarto agudo do miocárdio, é correto
afirmar que
A) não se deve usar betabloqueadores nas primeiras 24h de evolução do infarto agudo do miocárdio.
B) deve ser usado nas primeiras 24h de evolução do infarto agudo do miocárdio, independente da
presença de fatores de risco para choque cardiogênico.
C) é indicado quando, no ECG, o intervalo PR for maior que 0,24 segundos.
D) é contraindicado quando, no ECG, o intervalo PR for maior que 0,24 segundos.
50) A prevalência da hematúria microscópica, em homens acima de 40 anos de idade, chega a 20%. A
causa mais comum de hematúria microscópica glomerular em adultos é
A) glomerulonefrite mesangioproliferativa.
B) nefrolitíase.
C) esclerose focal e segmentar.
D) nefropatia por IgA.
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