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INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2011 do Município de Palmeira.]

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado
pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato

e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.
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CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

Não use
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LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir constitui referência para resposta das questões 01 a 07.
AS REDES SOCIAIS NA ELEIÇÃO

Com praticamente apenas um quarto da população brasileira na internet, não há a expectativa de que
as redes sociais sejam decisivas para o resultado das eleições municipais deste ano. Essa é a opinião de
especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo, na matéria “Redes sociais serão coadjuvantes na escolha
para prefeitos”, publicada na segunda-feira passada. Entretanto, embora não sejam determinantes para a
decisão do pleito, os meios digitais terão relevante papel na mobilização das militâncias partidárias, na
pauta dos temas de debates e até na criação de factoides e boatos.

Conforme divulgado pelo Ibope há pouco tempo, os usuários de internet somam atualmente 46,3
milhões de cidadãos brasileiros. Um universo ainda insuficiente para que as campanhas eleitorais consigam,
em nível local, realizar sucesso semelhante ao de Obama nas eleições presidenciais norte-americanas. O
mais provável é que por aqui se repitam as estratégias das eleições de 2010. Naquele ano, as redes foram
utilizadas essencialmente dentro de uma perspectiva de mídia de massa. Na maior parte dos casos,
Orkut, Twitter, Youtube e outras redes serviram para propagar ideias dos candidatos como se fossem rádio
e televisão. Não se trabalhou as redes pensando no compartilhamento de informações e troca de ex-
periências com os eleitores. Poucos foram os políticos que inovaram no uso das redes, gastando tempo e
disposição para dialogar com o eleitorado.

Se a interação com os eleitores deve continuar limitada, o mesmo não deve ocorrer com a mobilização
das militâncias. O uso das redes por esse segmento já havia sido detectada pelo cientista político da
Fundação Getúlio Vargas Fernando Abrúcio no período que antecedeu as eleições de 2010. Passados dois
anos de experimentações nas redes, provavelmente essa tendência deve se intensificar. A mobilização de
militantes via redes tende a ampliar o alcance da mensagem dos candidatos, e, ao mesmo tempo, tornar
mais eficiente as estratégias conjuntas com apoiadores de campanha.

Só que esse “treino” de uma eleição com redes pode gerar o primeiro sujo embate cibernético eleitoral
– a proliferação de factoides e boataria. E é aqui que mora o problema no uso desses meios na campanha
eleitoral. Alguns grupos podem utilizar as redes para espalhar boatos e difamar candidatos. Se esse
fenômeno ocorrer, o eleitor deverá tomar uma série de cuidados no uso das redes. O primeiro, e mais
importante deles, será checar a veracidade das informações que receber. O segundo, não compartilhar
dados de origem duvidosa, pois, ao se reproduzir factoides não comprovados, estará contribuindo para
disseminar equívocos.

Por fim, vale lembrar que, se os políticos já perceberam que podem dar destino interessante às redes
sociais, é possível que nas eleições deste ano os eleitores venham a ter um papel mais complexo, pautando
debates e discutindo propostas. Isso aconteceu de modo um tanto incipiente em 2010, com a discussão
sobre aborto, que ganhou força nas redes e emergiu para o debate presidencial. Mas, agora, com os
eleitores já mais acostumados com o uso social da internet, não seria surpreendente que a atuação dos
eleitores ampliasse o debate de temas relevantes para a sociedade. Se isso vai acontecer e em que nível
de aprofundamento, só os próximos meses dirão. Mas seria desejável que as redes pudessem reverberar
os anseios da sociedade.

Gazeta do Povo. Editorial. Publicado em 22-01-2012.

MUNICÍPIO DE PALMEIRA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011



CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE PALMEIRA                                                                   APLICAÇÃO: 29/01/2012
Elaboração: CEC – Núcleo de Concursos             É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.                                 Folha 02/
08

07

Segundo as ideias contidas no texto, assinale a
correta:
A) Especialistas concluem que as redes sociais em nada

se relacionam com as questões políticas.
B) É possível afirmar com certeza que as redes sociais

permitirão maiores debates entre eleitores e can-
didatos.

C) O uso de redes sociais também pode apresentar as-
pectos negativos em relação às eleições.

D) As redes sociais ainda não colaboram para debates
entre eleitores e candidatos, tampouco para a divul-
gação das ideias destes.

E) Os políticos ainda se mostram indiferentes à influência
das redes sociais no tocante às eleições.

O trecho que se refere à expressão “interação
com os eleitores deve continuar limitada” (3.º pará-
grafo) é:
A) “gastando tempo e disposição para dialogar com o

eleitorado” (2.º parágrafo).
B) “ampliasse o debate de temas relevantes para a so-

ciedade” (último parágrafo).
C) “Não se trabalhou as redes pensando no comparti-

lhamento de informações e troca de experiências com
os eleitores” (2.º parágrafo).

D) “é possível que nas eleições deste ano os eleitores
venham a ter um papel mais complexo, pautando
debates e discutindo propostas” (último parágrafo).

E) “os políticos já perceberam que podem dar destino
interessante às redes sociais” (último parágrafo).

Sobre os elementos linguísticos do texto, con-
sidere as assertivas a seguir:
I. A separação correta das sílabas do vocábulo

“coadjuvantes” (1.º parágrafo) é co-a-dju-van-tes.
II. O vocábulo “matéria” (1.º parágrafo) é acentuado pelo

mesmo motivo do vocábulo “rádio” (2.º parágrafo).
III. A conjunção “embora” (1.º parágrafo) pode ser subs-

tituída, sem prejuízo gramatical e para a compreensão
do texto, pela conjunção “conquanto”.

IV. Em “Alguns grupos podem utilizar as redes para es-
palhar boatos e difamar candidatos...” (4.º parágrafo),
o sujeito da primeira oração é indeterminado.

Diante da análise, estão certas as assertivas:
A) I e II
B) I e III
C) II e III
D) II e IV
E) III e IV

Em “não há a expectativa de que as redes so-
ciais sejam decisivas” e em “redes sociais serão coad-
juvantes na escolha para prefeitos”, o verbo SER re-
presenta, respectivamente,
A) possibilidade (subjuntivo) e certeza (indicativo);
B) possibilidade (indicativo) e certeza (subjuntivo);
C) uma ordem (imperativo) e uma certeza (indicativo);
D) situação pretérita e situação futura;
E) situação futura e situação pretérita.

Em “Só que esse ‘treino’ de uma eleição com
redes pode gerar o primeiro sujo embate cibernético
eleitoral – a proliferação de factoides e boataria...”,
A) “Só que” pode ser substituída, sem prejuízo gramatical

e para a compreensão do texto, pela conjunção “em-
bora”.

B) A forma verbal “pode” deveria estar flexionada no plural
para atender às exigências de concordância verbal
de acordo com a norma culta.

C) O pronome “esse” indica que o referente ainda será
citado no texto.

D) O travessão pode ser substituído pelo sinal dois-pon-
tos sem prejuízo gramatical e para a compreensão
do texto.

E) Os vocábulos “cibernético”, “factoides” e “boataria”
são substantivos.

Considerando o contexto, o único sentido lexical
e coerentemente possível para o vocábulo “inci-
piente” (último parágrafo) é verificado em:
A) principiante;
B) insensato;
C) ignorante;
D) interessante;
E) intrigante.

Assinale a alternativa em que o excerto do tex-
to NÃO respeita as normas de concordância.
A) “O mais provável é que por aqui se repitam as estra-

tégias das eleições de 2010...”.
B) “Passados dois anos de experimentações nas re-

des...”.
C) “A mobilização de militantes via redes tende a ampliar

o alcance da mensagem dos candidatos...”.
D) “Não se trabalhou as redes pensando no comparti-

lhamento de informações e troca de experiências com
os eleitores”.

E) “Não seria surpreendente que a atuação dos eleitores
ampliasse o debate de temas relevantes para a socie-
dade...”.
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A palavra destacada está empregada correta-
mente em:
A) Políticos podem ficar obsecados pelas campanhas

por meio de redes sociais.
B) O eleitor precisa criar uma contenção para boatos e

factoides.
C) O candidato entreteu o eleitor com a propaganda.
D) Os candidatos não possuem pretenções maiores

quanto ao uso de redes sociais para debates e pro-
postas.

E) Nenhum candidato quiz utilizar as redes sociais para
debates e propostas.

A única oração que NÃO admite transposição
para a voz passiva é:
A) Os eleitores avaliarão melhor os problemas sociais

com essa iniciativa.
B) O uso de redes sociais carece de regulamentação.
C) Os candidatos declararam transparência.
D) Todos o respeitarão pela sua campanha.
E) Os candidatos declararam bens à Receita.

Assinale a alternativa em que o sinal indicativo
de crase foi empregado adequadamente:
A) Os eleitores começaram à avaliar melhor suas es-

colhas.
B) O debate pode ser marcado à qualquer hora.
C) Eleitor e candidato ficaram frente à frente.
D) O candidato não respondeu à ela.
E) O juiz referiu-se àquele candidato de terno azul.
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SAÚDE PÚBLICA

O SUS é tido como a política de maior inclusão
social implementada no Brasil e representa em ter-
mos constitucionais uma afirmação política do com-
promisso do Estado brasileiro para com seus cidadãos.
A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto
afirmar:
A) O SUS é uma estrutura que atua isolada na promoção

dos direitos básicos de cidadania.
B) A direção do SUS deve ser única, sendo exercida

apenas pelo Ministério da Saúde.
C) Pelo princípio da universalidade, todos os brasileiros

têm direito aos serviços do SUS, e esse acesso uni-
versal, em nenhuma circunstância, pode ser restrin-
gido.

D) A função de gestão do SUS pode ser transferida ou
delegada complementarmente para o setor privado.

E) O Ministério da Saúde desenvolve exclusivamente
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças,
como campanhas de vacinação e controle de
endemias.

A respeito da Lei n.º 8.142/1990, é INCORRETO
afirmar:
A) Institui as Conferências e os Conselhos de Saúde

em cada esfera de governo.
B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão

do Sistema Único de Saúde.
C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais

de recursos financeiros na área de saúde.
D) Estabelece que a Conferência Nacional de Saúde seja

realizada a cada cinco anos, com a representação
dos vários segmentos sociais.

E) Define que a representação dos usuários nos Con-
selhos de Saúde deverá ser paritária (50%) em relação
ao conjunto dos demais segmentos.

As Normas Operacionais Básicas (NOBS) foram
instrumentos utilizados para a definição de estratégias
e movimentos tático-operacionais que reorientavam
a operacionalidade do Sistema Único de Saúde, a
partir da avaliação periódica de sua implantação e
desempenho. São objetivos das NOBS:

Induzir e estimular mudanças no SUS.
Aprofundar e reorientar a implementação do SUS.
Definir objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes
e movimentos tático-operacionais.
Regular as relações entre os gestores do SUS.
Normatizar o SUS.

Quantos itens estão corretos?
A) Um;
B) Dois;
C) Três;
D) Quatro;
E) Cinco.

Analise os objetivos da Regionalização da Aten-
ção à Saúde, considerando (V) para Verdadeiro e (F)
para Falso:
( ) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações

e serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcendam a escala local/municipal.

( ) Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades
sociais e territoriais e promover a equidade.

( ) Garantir a integralidade na atenção à saúde por meio
da organização de redes de atenção à saúde integra-
das.

( ) Potencializar o processo de descentralização, for-
talecendo estados e municípios para exercerem papel
de gestores e organizando as demandas nas diferen-
tes regiões.

( ) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possi-
bilitando ganhos em escala nas ações e serviços de
saúde de abrangência regional.

A ordem correta, de cima para baixo, é:
A) V – F – V – V – F
B) V – V – V – V – V
C) F – V – F – V – V
D) V – V – F – F – V
E) V – V – V – F – V

A respeito da saúde do trabalhador, assinale a
afirmativa INCORRETA:
A) O número de dias de trabalho perdidos em razão dos

acidentes aumenta o custo da mão de obra no Brasil,
encarecendo a produção e reduzindo a compe-
titividade do país no mercado externo.

B) A degradação ambiental, originada nos processos de
produção, armazenagem, expedição, distribuição e
comercialização é responsável pela poluição do ar,
do solo, das águas e produz riscos e danos à saúde
dos trabalhadores.

C) A adoção das novas tecnologias e métodos gerenciais
nos processos de trabalho contribui para modificar o
perfil de saúde e adoecimento dos trabalhadores.

D) Acidentes e doenças relacionados ao trabalho são
agravos imprevisíveis e, portanto, inevitáveis.

E) A grande diversidade na natureza dos vínculos e rela-
ções de trabalho e o crescimento do setor informal e
do trabalho precário acarretam baixa cobertura dos
direitos previdenciários e trabalhistas.
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Por terem uma abrangência nacional, os Siste-
mas de Informação são utilizados em todas as es-
feras de gestão do Sistema Único de Saúde. São Sis-
temas de Informação de alimentação obrigatória para
estados e municípios, EXCETO:
A) SIA-SUS – Sistema de Informações Ambulatórias do

SUS;
B) NOTIVISA – Sistema Nacional de Notificações para

a Vigilância Sanitária;
C) SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Noti-

ficação;
D) SI-PNI – Sistemas de Informação do Programa Na-

cional de Imunização;
E) SIM – Sistema de Informação de Mortalidade.

Assinale a afirmativa INCORRETA a respeito dos
Indicadores de Saúde:
A) Taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de

menores de cinco anos de idade, por mil nascidos
vivos, na população residente em determinado espaço
geográfico, no ano considerado.

B) Incidência de doenças transmissíveis é o número ab-
soluto de casos novos confirmados da doença trans-
missível selecionada, na população residente em de-
terminado espaço geográfico, no ano considerado.

C) Taxa de incidência de doenças é utilizada para agravos
de alta ocorrência, como Aids, tuberculose, dengue,
leishmaniose tegumentar americana e visceral.

D) Proporção de nascidos vivos de baixo peso ao nascer
é o percentual de nascidos vivos com peso ao nascer
inferior a 2.500 gramas, na população residente em
determinado espaço geográfico, no ano considerado.

E) Prevalência de pacientes em diálise (SUS) é o número
de pacientes submetidos a tratamento de diálise renal
no SUS, por 100 mil habitantes, na população resi-
dente em determinado espaço geográfico, no ano con-
siderado.

Assinale a alternativa cuja expressão completa
corretamente o texto a seguir:

A comissão integrada paritariamente por dirigentes
da Secretaria Estadual de Saúde e do órgão de represen-
tação dos Secretários Municipais de Saúde do estado, sen-
do a instância privilegiada de negociação e decisão quan-
to aos aspectos operacionais do SUS é __________.
A) a Comissão Intergestores Tripartide
B) o Comitê Regional de Urgências
C) a Comissão Intergestores Bipartide
D) o Colegiado de Gestão Microrregional
E) o Concílio Regional de Saúde

A respeito da notificação compulsória de doen-
ças, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O SINASC é o principal instrumento de coleta dos

dados de notificação compulsória.
B) Não se deve aguardar a confirmação do caso para se

efetuar a notificação, pois isto pode significar perda
da oportunidade de intervir precocemente.

C) A notificação deve ser sigilosa, só podendo ser divul-
gada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco
para a comunidade, respeitando-se o direito de ano-
nimato dos cidadãos.

D) O envio dos instrumentos de coleta de notificação
deve ser feito mesmo na ausência de casos, configu-
rando-se o que se denomina notificação negativa que
funciona como um indicador de eficiência do sistema
de informações.

E) Estados e municípios podem adicionar à lista de doen-
ças de notificação compulsória, outras patologias de
interesse regional ou local, justificada a sua necessi-
dade e definidos os mecanismos operacionais corres-
pondentes.

Assinale a alternativa cuja expressão completa
corretamente o texto a seguir:

O programa de reintegração social de pessoas
acometidas de transtornos mentais, egressas de longas
internações, que tem como parte integrante o pagamento
do auxílio-reabilitação psicossocial é o ____________.
A) CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)
B) Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS
C) Programa de Humanização do SUS
D) Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
E) “De Volta Para Casa”
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CLÍNICA MÉDICA

Indivíduo de 66 anos vem ao consultório médico
com queixa de dificuldade para abrir a boca do lado
direito. Ao exame detalhado dos movimentos da face,
consegue franzir a testa e levantar pálpebras bilate-
ralmente, porém apresenta desvio da rima labial para
esquerda quando abre a boca. Trata-se de uma:
A) paralisia facial periférica por possível lesão de VII par

craniano direito;
B) paralisia facial central por possível lesão em lobo

frontal cerebral esquerdo;
C) paralisia facial central por possível lesão em lobo

frontal cerebral direito;
D) paralisia facial periférica por possível lesão de VII par

craniano esquerdo;
E) paralisia facial periférica por possível lesão de VII par

craniano esquerdo associada à lesão de lobo frontal
direito.

Paciente de 42 anos, sexo masculino, chega a
consulta médica com seguintes marcadores soroló-
gicos: HbsAg reagente, anti- Hbs reagente, antiHBc
IgM reagente, anti-HBc total reagente, HBeAg não rea-
gente e anti-HBe reagente.

 A interpretação clínica destes exames confirma o
diagnóstico de:
A) Infecção aguda por HBV;
B) Infecção aguda em fase final (convalescência) por

HBV;
C) Infecção passada por HBV;
D) Infecção crônica por HBV;
E) Imunidade ao HBV;

Dona de casa de 38 anos queixa-se de aftas na
boca e nariz, dor e inchaço em articulações meta-
carpofalangianas e interfalangianas proximais asso-
ciado à astenia e emagrecimento há 03 meses. Resul-
tados de exames como hemoglobina – 10 mg/dl,  pla-
quetas – 90.000 e proteinúria no parcial de urina su-
gerem diagnóstico de:
A) Artrite Reumatoide;
B) Esclerodermia;
C) Síndrome de Sjögren;
D) Lúpus Eritematoso Sistêmico;
E) Síndrome de Reiter.

Paciente de 65 anos com dor em região infraes-
capular esquerda e tosse há 03 dias. Apresenta fre-
quência respiratória de 28 inspirações por minuto,
expansibilidade pulmonar diminuída na base pulmo-
nar esquerda, associado a frêmito tóraco-vocal aumen-
tado e presença de macicez à percussão. Ausculta
com som brônquico na base pulmonar esquerda, es-
tertores finos e pterilóquia fônica. Provavelmente o
diagnóstico é:
A) Taquipneia / Pneumonia de base pulmonar esquerda;
B) Eupneia /Atelectasia de base pulmonar esquerda;
C) Eupneia / Derrame pleural a esquerda;
D) Eupneia / Pneumonia de base pulmonar esquerda;
E) Taquipneia / Atelectasia de base pulmonar esquerda.

Comerciante de 53 anos vem procura médico
para “check-up”. Assintomático. Refere não possuir
comorbidades, mas está acima do peso. Fuma diaria-
mente 02 maços de cigarros de papel/dia e diz ser
estressado. Colesterol total – 267 mg/dl, HDL – 33 mg/
dl, Triglicerídeos – 200 mg/dl. Glicose de jejum – 114
mg/dl. Pressão arterial: 135/86 mmHg, Peso: 96 kg,
Altura – 1,78 m, Circunferência abdominal: 108 cm.
Podemos concluir que:
A) Paciente é portador de síndrome metabólica,

sobrepeso e pré - hipertensão. Seu nível de LDL cal-
culado é 194 mg/dl;

B) Paciente é portador de síndrome metabólica, obe-
sidade grau 01 e pré - hipertensão. Seu nível de LDL
calculado é 194 mg/dl;

C) Paciente é portador de obesidade grau 01 e pré-
hipertensão, mas não têm critérios de síndrome
metabólica. Seu nível de LDL calculado é 164 mg/dl;

D) Paciente é portador de síndrome metabólica,
sobrepeso e hipertensão estágio 01. Seu nível de LDL
calculado é 164 mg/dl;

E) Paciente é portador de síndrome metabólica, obe-
sidade grau 01 e pré - hipertensão. Seu nível de LDL
calculado é 164 mg/dl.

Senhora de 53 anos com neoplasia de mama
esquerda. Após 04 semanas do início da quimioterapia
apresenta quadro de mal-estar e cansaço aos mínimos
esforços. Iniciou hoje com taquicardia associada à
queda da pressão arterial na respiração profunda. O
diagnóstico mais provável é:
A) Sepse por neutropenia febril;
B) Tamponamento cardíaco;
C) Miocardiopatia pós-quimioterapia;
D) Insuficiência cardíaca descompensada;
E) Tromboembolismo pulmonar;
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Paciente de 54 anos, dislipidêmico e hiperten-
so, chega a Unidade de Saúde às 04 horas da manhã
com quadro de dor torácica retroesternal súbita há
cerca de 03 horas.  ECG demonstrou-se supra de ST
em parede anterior. PA: 162/90 e FC: 98 bpm. O hos-
pital com cateterismo cardíaco mais próximo poderá
aceitar o paciente dentro de 04 horas. A conduta inicial
mais adequada é:
A) Administrar AAS, oxigênio, nitrato, beta-bloqueador,

morfina se necessário e repetir ECG em 1 hora após
as medicações para descartar angina vasoespástica;

B) Administrar AAS, oxigênio, nitrato, beta-bloqueador,
morfina se necessário, solicitar enzimas cardíacas
para confirmar o IAM;

C) Administrar AAS, oxigênio, nitrato, beta-bloqueador,
morfina se necessário e aguardar a transferência para
o hospital mais próximo com hemodinâmica;

D) Administrar AAS, oxigênio, nitrato, beta-bloqueador,
morfina se necessário e, se não houver contrain-
dicações, infundir estreptoquinase EV;

E) Administrar AAS, oxigênio, nitrato, beta-bloqueador,
morfina se necessário e realizar Rx de tórax para
descartar aneurisma dissecante de aorta;

Com relação ao caso clínico abaixo, responda às
questões 28 e 29:

 Paciente masculino, 23 anos, auxiliar de pedreiro,
casado. Mora com a esposa e 3 filhos em uma casa pe-
quena na periferia da cidade. Compareceu em consulta na
Unidade de Saúde com queixa de tosse produtiva há 4
semanas, emagrecimento de 3 Kg no período, sudorese
noturna e febre vespertina.  Solicitado RX de tórax e ba-
ciloscopia no escarro. Seu RX não evidenciou alterações,
porém a 1.ª coleta de escarro evidenciou BAAR +++.

Conforme o caso descrito, é correto afirmar:
A) Trata-se de diagnóstico suspeito de tuberculose,

sendo necessário aguardar resultado da cultura no
escarro para a confirmação.

B) Trata-se de diagnóstico suspeito de tuberculose, e
deve-se aguardar o resultado do teste de sensibili-
dade para início da terapia.

C) Trata-se de diagnóstico confirmado de tuberculose,
sendo indicado iniciar o tratamento com esquema de
3 drogas (RIP = rifampicina + isoniazida + pirazina-
mida), enquanto se aguarda o teste de sensibilidade
para pesquisa de tuberculose resistente.

D) Trata-se de diagnóstico confirmado de tuberculose,
sendo indicado iniciar o tratamento com esquema de
4 drogas (RIPE = rifampicina + isoniazida + pirazina-
mida + etambutol), mesmo na ausência de suspeita
de tuberculose resistente.

E) Trata-se de tuberculose extrapulmonar, pois o RX de
tórax não evidenciou cavitações.

Após ser devidamente realizado o diagnóstico e
iniciado o tratamento mais adequado ao paciente,
deve-se também:
A) Solicitar avaliação clínica dos contatos (neste caso

somente a esposa, pois compartilham o mesmo
quarto).

B) Solicitar sorologia para HIV, somente caso haja
confirmação de comportamento de risco.

C) Solicitar, preferencialmente, baciloscopia do escarro
mensalmente para controle do tratamento, sendo
obrigatórias coletas no 2.º, 4º e 6.º mês.

D) Orientar a prevenção da transmissão da doença para
seus contatos (não compartilhar copos, talheres,
roupas...).

E) Realizar prova tuberculínica após o fim do tratamento,
para controle de cura.

Paciente de 64 anos, sexo feminino, negra, em
tratamento de Doença de Crohn há vários anos. Em
exames de rotina apresentou: Hemograma: VG: 38%
Hb: 10,9 VCM: 76 CHCM: 23 Leucócitos: 9800 linfócitos:
22% eosinófilos: 3% neutrófilos: 50% plaquetas:
400.000. VHS: elevada. Solicitada avaliação comple-
mentar  Ferro sérico: reduzido; Ferritina: reduzida;
Transferrina sérica: aumentada; Índice de saturação
da transferrina: diminuído; receptor da transferrina:
aumentado; LDH: normal. De acordo com os dados
acima, o diagnóstico mais provável é:
A) anemia da doença crônica;
B) anemia ferropriva;
C) talassemia;
D) anemia hemolítica;
E) anemia falciforme.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Todas as afirmações abaixo sobre pulso para-
doxal estão corretas, com EXCEÇÃO de:
A) Uma redução na pressão arterial sistólica de até

8mmHg durante a inspiração está dentro dos limites
normais e reflete a diminuição discreta no volume de
ejeção do VE e a transmissão da pressão intratorácica
negativa para a aorta.

B) O pulso paradoxal é encontrado frequentemente no
tamponamento cardíaco.

C) O pulso paradoxal é observado nos pacientes com
doença pulmonar associada a grandes variações na
pressão intratorácica.

D) Em presença da regurgitação aórtica, o pulso para-
doxal tem menor probabilidade de ocorrer, apesar da
existência de tamponamento.

E) O pulso paradoxal pode ocorrer na Cadiomiopatia
hipertrófica.

Um rapaz de 18 anos vai a uma consulta médica
antes de competir em jogos universitários. Sua mãe afirma
que um primo morreu subitamente durante um jogo de
basquete, e ela lembra que havia problemas com seu
coração. O rapaz não tem sintomas. Seus sinais vitais
são – FC 64 bpm, PA 120/75mmHg, FR 12/min.

Apresenta um sopro sistólico de ejeção ++/6 ao longo
da borda esternal esquerda, que diminui em intensidade
quando o paciente se agacha e aumenta quando se levanta
rapidamente. O ECG apresenta sinais de hipertrofia
ventricular esquerda, e a radiografia de tórax revela aumento
da relação cardiotorácica.
Qual a melhor recomendação médica?
A) Não participar de esportes competitivos;
B) Esportes competitivos sem problemas;
C) Esportes competitivos e tratamento com betablo-

queador;
D) Esportes competitivos sem contato físico;
E) Esportes competitivos e vigorosos.

Um homem de 63 anos, portador de diabetes, insu-
lino-dependente há 10 anos, apresenta-se no consultório
para tratamento da hipertensão (180/100). Os exames bio-
químicos e de urina são normais, com exceção da creatinina
(1,8 mg/dl) sérica. Devido à gastroparesia, o médico decide
iniciar um diurético poupador de potássio. Quando o
paciente volta, duas semanas depois, o potássio sérico
está em 6,8 mEq/l, sem alteração na creatinina. A expli-
cação mais provável é a de:
A) ingestão de tomates e bananas;
B) infecção do trato urinário;
C) hipoaldosteronismo primário;
D) hipoaldosteronismo hiporreninêmico;
E) hipoplasia adrenal tuberculosa.

Todas as afirmações sobre Fibrilação Atrial (FA)
estão corretas, com EXCEÇÃO de:
A) A FA é comum nos pacientes em pós-operatório de

cirurgia cardíaca.
B) Nos pacientes com doença cardiovascular subjacente,

o desenvolvimento da FA crônica aumenta a
mortalidade.

C) As anormalidades do exame físico nos pacientes com
FA são variações na intensidade de B1.

D) Nos pacientes que desenvolvam FA no ano seguinte
ao infarto agudo do miocárdio, observa-se maior
incidência de bloqueio do ramo direito.

E) Na ausência de cardiopatia subjacente, os indivíduos
com FA não têm aumento do risco cardiovascular,
porém, apresentam maior incidência de síncope.

Qual afirmação sobre arritmia cardíaca durante
o teste ergométrico (TE) é verdadeira?
A) Nos pacientes submetidos a Holter-ECG e aos

estudos eletrofisiológicos, o TE não acrescenta
nenhuma informação diagnóstica adicional.

B) Os pacientes que apresentam prolongamento do inter-
valo QTc ao esforço, na vigência de arritmias ventri-
culares conhecidas, provavelmente demonstram me-
lhor resposta aos medicamentos antiarrítmicos do tipo
I-A.

C) As taquicardiacas supraventriculares persistentes
ocorrem em cerca de 10% dos indivíduos normais
durante o TE.

D) Os pacientes com fibrilação atrial quase sempre têm
maior capacidade de realizar exercícios, desde que a
frequência ventricular esteja sob controle.

E) Até 50% dos pacientes com síndrome  do nódulo
sinusal terão resposta normal da frequência cardíaca
ao esforço.

Com referência aos riscos de hipertensão, é
FALSO afirmar:
A) Nos homens hipertensos, a hipercolesterolemia au-

menta os riscos de doença coronariana.
B) Os pacientes hipertensos com atividade da renina plas-

mática baixa têm menor incidência de síncope.
C) Os afrodescendentes hipertensos desenvolvem lesão

renal mais severa que os brancos.
D) As mulheres têm menos morbidade cardiovascular

em consequência  de hipertensão do que os homens.
E) Quanto maior a pressão sistólica, maior a incidência

de lesão nos órgãos-alvo.
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Qual a afirmação sobre Comunicação Interven-
tricular (CIV) não está correta?
A) Uma percentagem significativa de CIV fecha espon-

taneamente.
B) A CIV membranosa é a forma mais comum dessa

anomalia.
C) Na ausência de regurgitação aórtica ou endocardite

infecciosa, a insuficiência cardíaca congestiva
geralmente não está associada à CIV depois da
lactência.

D) Nos pacientes com CIV pequena, a anormalidade
eletrocardiográfica mais comum é o desvio do eixo
para a direita.

E) No adulto com CIV pequena, a radiografia de tórax
geralmente é normal.

Qual manifestação a seguir não é típica da crise
hipertensiva?
A) PA diastólica>140mmHg;
B) Hemorragia retiniana;
C) Estado mental normal;
D) Proteinúria;
E) Anemia hemolítica microangiopática.

Todas as afirmações são indicações absolutas
para a intervenção cirúrgica na endocardite infec-
ciosa, com EXCEÇÃO de:
A) Etiologia fúngica;
B) Insuficiência cardíaca congestiva;
C) Vegetações observadas pelo ecocardiograma;
D) Bloqueio cardíaco de início recente na endocardite

de valva aórtica;
E) Hemoculturas positivas, apesar do tratamento

antibiótico adequado por duas semanas.

Todas as afirmações sobre manifestações clínicas
compatíveis com pré-eclâmpsia (ao contrário de hiper-
tensão crônica) numa gestante estão corretas,
EXCETO:
A) Mulher jovem (<20 anos);
B) Proteinúria;
C) Primípara;
D) Pressão arterial sistólica <160mmHg;
E) Elevação dos níveis pressóricos a partir da quarta

semana de gestação.
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