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mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas,
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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Médico - Clínica Médica

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Médico - Clínica Médica

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Médico - Clínica Médica

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

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

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

6

Cargo: Médico - Clínica Médica

QUESTÃO 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 26
Dentre os escores de gravidade de paciente
crítico, qual leva em conta: creatinina, TAP/INR e
billirrubina?
(A)
Meld.
(B)
SOFA.
(C)
Apache.
(D)
SAPS3.
(E)
RANSON.

(E)

QUESTÃO 31
Sobre Insuficiência Cardíaca Congestiva, é
INCORRETO afirmar que
(A)
o exame BNP é útil no pronto socorro para diferenciar
causa cardíaca de pulmonar em quadro de dispneia.
(B)
valvopatias, doença coronariana e doença de Chagas
são exemplos de etiologia.
(C)
história prévia medicamentosa é importante devido a
drogas que podem causar miocardiotoxicidade, tais
como quimioterápicos ou álcool.
(D)
o edema de MMII e ascite é decorrente do
acometimento renal e hepático da ICC grave.
(E)
o tratamento deve privilegiar medicamentos que
aumentem a sobrevida, tais como iECA, beta
bloqueador e espironolactona.

Com relação ao caso a seguir, responda as
questões 27 e 28.
João, 63 anos, hipertenso e tabagista, é trazido ao
PS com história de que acordou afásico há 2h e
com desvio de rima labial e hemiplegia a D.
QUESTÃO 27
Qual é a provável artéria acometida e o tipo da
afasia?
(A)
Artéria Cerebral Média E e Afasia de Broca.
(B)
Artéria Cerebral média E e afasia de Wernicke.
(C)
Artéria Cerebral média D e Afasia de Broca.
(D)
Artéria cerebral  Anterior D e  Afasia de Broca.
(E)
Artéria Cerebral Anterior E e afasia de Wernicke.

QUESTÃO 32
Sobre as colagenoses, é correto afirmar que
(A)
no Lúpus Eritematoso Sistêmico, os locais mais
comuns de acometimentos são trato gastro intestinal,
rins, sistema nervoso central e articulações.
(B)
para diagnóstico da síndrome do anticorpo
antifosfolipídio, é necessário apenas critérios
laboratoriais.
(C)
síndrome de Sjogren está classicamente associada ao
fenômeno de Raynaud.
(D)
fibrose pulmonar é marcador de bom prognóstico na
esclerose sistêmica, pois é a principal causa de óbito.
(E)
o acometimento do esôfago na esclerodermia se dá
geralmente por redução da pressão de repouso do
Esfíncter Esofágico Inferior.

QUESTÃO 28
A tomografia de crânio excluiu a possibilidade
de AVC hemorrágico. Qual é a conduta a ser
instalada?
(A)
Cabeceira
elevada,
manter
normotenso
e
normoglicêmico, AAS 200-300mg de imediato,
heparinização plena até instalação do trombolítico.
(B)
Trombólise imediata, prececida de IOT para proteção
de vias aéreas.
(C)
Cabeceira
elevada,
manter
hipertenso,
normoglicêmico, AAS 200-300mg nas 48h, heparina
profilática.
(D)
Cabeceira
elevada,
manter
hipertenso,
normoglicêmico, AAS 200-300mg nas 48h, heparina
plena se impossibilidade de trombólise.
(E)
Nitroprussiato, hidantalização profilática, sinvastatina
40mg, AAS 200-300mg nas primeiras 12h, heparina
profilática.

QUESTÃO 33
Doença renal crônica dialítica é um grave e temido
desfecho de nefropatias. O reconhecimento e
tratamento precoce podem evitar ou postergar
a diálise ou transplante renal. Sobre as lesões
renais, é INCORRETO afirmar que
(A)
pacientes de alto risco para lesão renal por contraste
são beneficiados pela alcalinização da urina e hiperhidrataçao como forma de nefroproteção.
(B)
vancomicina é nefrotóxica e a apresentação do
quadro “síndrome do Homem Vermelho” contraindica
uso futuro pelo risco da farmacodermia de StevensJhonson.
(C)
leptospirose e Anfotericina B são etiologias de
Insuficiência Renal Aguda com hipocalemia
(D)
necrose de papila é uma complicação de doenças
infecciosas e metabólicas.
(E)
nefropatia por analgésicos/Aines pode ocorrer por
mecanismo glomerular e tubular.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Classicamente, a púrpura de Henoch-Schonlein é
caracterizada por
ascite, esplenomegalia e lesões de pele.
eritema nodoso, mononeurite e hipertensão.
nefrite, artrite e alterações gastrointestinais.
depósitos de IgA na pele formando úlceras, cefaleia e
hipotensão.
vasculite, encefalite e púrpuras por depósito de IgM.

A
escabiose
causa
prurido
intenso,
predominantemente
à
noite,
e
acomete,
preferencialmente,
tronco, nuca e a face.
superfície extensora de punhos.
superfície extensora de joelhos.
os espaços interdigitais das mãos e mamas.
região retroauricular e a face anterior das pernas.
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QUESTÃO 34

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

(E)

No pronto-socorro e ambulatório, é comum o
contato com paciente com algum tipo de transtorno
mental. Sobre esse assunto, é correto afirmar que
na intoxicação por opiodes e benzodiazepínicos,
os antogonistas são o flumazenil e naloxone,
respectivamente.
para diferenciar Delirium de demência, são usados
vários parâmetros, dentre eles o tempo de instalação
e o nível de consciência, que, por exemplo, na
demência, é de início insidioso e nível de consciência
flutuante.
síndrome de abstinência do álcool tem várias
apresentações clínicas, desde apenas tremores
a crises convulsivas tônico-clônicas, estas com
mortalidade de 15%.
o tratamento de pacientes que desejam parar de fumar
envolve o uso de buspirona e adesivo de nicotina.
diante de um paciente com crise convulsiva tônicoclônica com suspeita de intoxicação por substância
psicoativa, cocaína e anfetaminas são as principais
hipóteses.

QUESTÃO 37

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

epilepsia é uma síndrome caracterizada por 2 ou mais
crises epiléticas recorrentes, não sendo necessário
um exame de imagem para fechar o diagnóstico.

(D)

Sebastião, 62 anos, sofreu trauma abdominal
fechado e, durante avaliação, videolaparoscópica
foi diagnosticado lesão esplênica, sem ruptura e
foi optado por tratamento conversador, repouso
absoluto e mantido sem anticoagulantes. Ainda
internado, evoluiu com dispneia de início súbito.
Qual é o provável diagnóstico e a alteração mais
comum no ECG?
Trombo Embolia Pulmonar; S1Q3T3.
Infarto Agudo do Miocárdio ; supra de ST.
Taquicardia ventricular; QRS alargados.
Infarto Agudo do Miocárdio; com inversão de onda T.
Trombo Embolia Pulmonar ; taquicardia sinusal.

(E)

Doenças intestinais são quadros às vezes
oligossintomáticos e que necessitam de meses
de sintomatologia para fechar o diagnóstico.Sobre
essas condições, assinale a alternativa correta.
Doença celíaca está sendo diagnosticada nos adultos
na sua forma oligossintomática, devido à suspeição
clínica diante de quadro de dor abdominal recorrente,
anemia ferropriva, doença óssea e estatura abaixo do
alvo.
Diarreia de mais de 12 semanas de evolução é
caracterizada como crônica, e sua investigação
necessita de diversos exames, tais como: hemograma,
urina, parasitológicos de fezes e coprocultura  além de
um exame de imagem.
Para o diagnóstico de doença celíaca, é necessária
apenas biópsia de mucosa com atrofia das criptas e
hipertrofia das vilosidades e autoanticorpos reagentes,
pois a clínica é inespecífica.
O diagnóstico diferencial entre Retocolite Ulcerativa e
Doença de Crohn leva em consideração as diferenças
anatomopatológicas e locais de acometimento, e se
assemelham por ambas acometerem o reto.
A retocolite ulcerativa tem pico de incidência nos
jovens e pode cursar com dor abdominal, febre, dor
localizada e massa abdominal palpável, sendo a
apendicite aguda o principal diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 38
Sobre o diagnóstico e tratamento de hipertensão
arterial secundária, é correto afirmar que
(A)
varicocele aguda à E é altamente sugestiva o
diagnóstico de trombose de veia renal.
(B)
geralmente apresenta altos níveis pressóricos, de
difícil controle, com pico de incidência em adultos
jovens ou idosos.
(C)
o uso de IECA ou BRA está contraindicado pelo risco
de IRA pré-renal.
(D)
estenose da artéria renal é de origem trombótica.
(E)
o uso prolongado de salicilatos e sua ação nas
prostraglandinas renais também é causa de HAS 2ª.

QUESTÃO 36
Sobre doenças do sistema nervoso central, é
correto afirmar que
(A)
esclerose múltipla é caracterizada por surtos/remissão
com comprometimento motor/sensitivo e olfativo. RNM
e líquor são essenciais para o diagnóstico.
(B)
na maioria dos casos, a síndrome de GuillainBarré está relacionada a fenômeno autoimune
desencadeado por infecção prévia gastrointestinal/
respiratória. Prognóstico é sempre sombrio e necessita
de plasmaférese precoce.
(C)
doença de Alzheimer é uma demência suspeitada
pela clínica de evolução lenta e gradual do
comprometimento primeiramente cognitivo e depois
motor, mas necessita de exclusão de outras causas
possíveis, como hipotireoidismo, deficiência de B12 e
alcoolismo, por exemplo.
(D)
doença de Parkinson apresenta classicamente
tremores de repouso, taquicinesia, rigidez em roda
denteada e instabilidade postural, e apesar desse
comprometimento motor, a força motora e reflexos
estão preservados.

QUESTÃO 39
Anemia é queixa comum nos consultórios,
portanto, o clínico deve dominar esse assunto.
Sobre esse assunto. Sobre esse assunto, assinale
a alternativa correta.
(A)
Faz parte da investigação basal os exames:
hemograma completo, USG de abdome total e
eletroforese de hemoglobina.
(B)
VCM e RDW aumentados, HCM e Hb baixos são
sugestivos de anemia ferropriva.
(C)
Anemia megaloblástica tem como característica
apresentar
plaquetopenia
e
neutrófilos
hipersegmentados.
(D)
Anemia hemolítica apresenta valores aumentados de
Bilirrubina Direta e reticulócitos.
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(E)

Anemia da doença crônica é decorrente do
processo pró-inflamatório causado pelo aumento de
eritropoetina.

(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 40

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

Sobre febre reumática, é correto afirmar que
os critérios de Duke para o diagnóstico de FR incluem
critérios maiores e menores, e dentre os menores, há
febre e artralgia.
alteração clássica do ECG é o aumento do intervalo
P-R, chamado de BAV de 1º grau.
coreia é rara em crianças, e sua presença é altamente
sugestiva de FR. Não é necessária a investigação de
outras causas.
o acometimento valvar é preferencialmente em valva
aórtica, e em segundo, mitral.
o fato da cardite grave da FR envolver os 3 tecidos
cardíacos (endocárdio, miocárdio e pericárdio) é
que justifica a hemocultura + para cocos gram + nos
critérios diagnósticos.

QUESTÃO 44
Os seguintes eventos cardiovasculares podem-se
esperar de um paciente com fibrilação atrial sem
tratamento adequado, EXCETO
(A)
acidente vascular encefálico.
(B)
embolia pulmonar.
(C)
crise hipertensiva.
(D)
angina.
(E)
síncope.
QUESTÃO 45
Sobre síndromes infecciosas, assinale a alternativa
correta.
(A)
Candidíase tem múltiplas formas clínicas, desde
indolentes a gravíssimas, geralmente relacionadas a
cateter venoso profundo ou cirurgia abdominal.
(B)
A malária foi erradicada há 20 anos graças à vacina,
porém quadros clínicos sugestivos em pacientes com
epidemiologia sugestiva devem ser investigados.
(C)
Toxoplasmose é infecção bacteriana que nos
imunocompetentes geralmente causa sintomas
respiratórios semelhantes à pneumonia.
(D)
Helmintíases intestinais geralmente são suspeitadas
em quadros com epidemiologia positiva e basofilia no
hemograma.
(E)
Sífilis é causada por um protozoário, tem 3 formas
clínicas: aguda, soroconversão e sífilis latente.

QUESTÃO 41
São indicações IOT (Intubação Oro Traqueal),
EXCETO
(A)
Glasgow <8.
(B)
Anestesia geral.
(C)
Situações que podem evoluir com incapacidade de
proteção de vias aéreas, como queimaduras e reações
anafiláticas.
(D)
Preparo de cardioversão elétrica eletiva de um
paciente com FA.
(E)
Parada cardiorrespiratória.
QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

se o paciente usar atenolol para a hipertensão,
o risco de hipoglicemia se iniciar tratamento com
insulinoterapia deve ser considerado.
o uso de iECA ou BRA está formalmente contraindicado.
o alvo da PA dessa paciente conforme a VI Diretriz de
Hipertensão é <140/90mmHG.

Cefaleia e lombalgia são as principais causas
de dor em consultas ambulatoriais. Sobre esse
assunto, assinale a alternativa correta.
Principal causa é a espodilolistese, que não ocorre
nas gestantes pelo contrapeso do abdome gravídico.
Cefaleia em salvas é comum nas mulheres.
Enxaqueca é diagnóstico de exclusão por apresentar
formas clínicas variadas e necessita de um exame de
imagem.
Pró-cinéticos como metoclopramida  e clorpromazina
auxiliam no tratamento da enxaqueca por serem
antagonistas da serotonina e aumentarem o nível
desse neurotransmissor no SNC.
Discopatia lombar pode ser tratada clinicamente.

QUESTÃO 46
Qual resultado de exame é compatível com
glomerulopatia?
(A)
Hematúria macroscópicas.
(B)
Dismorfismo eritrocitário.
(C)
Litíase renal no USG.
(D)
Cilindros hialianos.
(E)
Cristais de fostato de Amônio e Magnésio.
QUESTÃO 47
Douglas, 32 anos, relata início de hipertensão há
6 meses. É aderente ao tratamento que contempla
dose máxima de bloqueador de canal de cálcio,
iECA e diurético, mas mantém-se hipertenso, e
queixa de sudorese e palpitações. Os exames
listados a seguir são essenciais na investigação
diagnóstica, EXCETO
(A)
metanefrina urinária.
(B)
USG com Doppler de artérias renais.
(C)
angiografia renal.
(D)
ceruloplasmina urinária.
(E)
ECG.

QUESTÃO 43
É muito comum na prática clínica a simultaneidade
de patologias, e o tratamento conjunto delas
envolve algumas particularidades que devem ser
respeitadas para se buscar a otimização. Sobre o
tratamento conjunto de diabetes, hipotireoidismo
e hipertensão, é correto afirmar que
(A)
o uso de levotiroxina deve ser diário e o esquecimento
por 2 dias é suficiente para desencadear tempestade
tireotóxica.
(B)
exercício físico e educação alimentar podem controlar
essas 3 patologias e dispensar o uso de medicamentos.
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QUESTÃO 48
Qual esquema terapêutico é o mais adequado para
paciente coma artrite reumatoide leve?
(A)
Metotrexate e nimesulide.
(B)
Nimesulide e prednisona.
(C)
Indometacina e Anti-TNF alfa.
(D)
Metotrexate e micofenolato.
(E)
Sulfassalazina e indometacina.
QUESTÃO 49
Aline, 27anos, é professora de educação física. Há
6 meses queixa de dor em planta do pé, dificuldade
para auxiliar seus alunos por dor a hiperextensão
do pé. Qual é o provável diagnóstico e conduta?
(A)
Lúpus/corticoide e fisioterapia.
(B)
Fascite plantar/ AINES e calçados com calcanhar mais
elevado.
(C)
Artrite/ AINES, repouso e calçados planos.
(D)
Fascite plantar / relaxante muscular, fisioterapia e
calçados planos.
(E)
Artrose/ analgésicos e calçados com calcanhar mais
elevado
QUESTÃO 50
Paciente hipertenso, dislipidêmico e tabagista
realizou cateterismo que evidenciou lesão grave
com 80% de obstrução da A. Descendente Anterior.
Em quais derivações provavelmente aparecerão
sinais eletrocardiográficos de isquemia desse
vaso?
(A)
DI E AVL.
(B)
DI, AVR E AVF.
(C)
DII, V5 E V6.
(D)
DII, DIII E AVF.
(E)
V1 a v6.
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