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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 - Gastroenterologia

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 - Gastroenterologia

(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 - Gastroenterologia

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.
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(A)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(B)
QUESTÃO 26
Em relação à profilaxia secundária do sangramento
varicoso em pacientes hepatopatas crônicos,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Os beta bloqueadores não específicos induzem a
queda do débito cardíaco e promovem também um
vasoconstrição arteriolar esplâncnica que reduz o
fluxo venoso e a pressão portal, sendo medicação de
primeira linha para a profilaxia secundária.
(B)
A introdução do beta bloqueador não específico deve
ser iniciada em regra a partir de quatro semanas após
o sangramento.
(C)
Os beta bloqueadores não específicos devem ser
utilizados de forma contínua, uma vez que sua
suspensão pode induzir a um aumento da pressão
portal, com surgimento de hemorragia.
(D)
Após o primeiro episódio de hemorragia varicosa, as
possibilidades de ressangramento, nos cirróticos são
elevadas, atingindo cerca de 60% dos pacientes com
mortalidade de 30%.
(E)
São contraindicações ao uso de beta bloqueador
não específico à doença pulmonar obstrutiva crônica
as doenças cardíacas como insuficiência cardíaca e
bradicardia acentuada.

(C)

(D)
(E)

O HNPCC representa cerca de 10% dos casos de
câncer do intestino grosso.
É uma síndrome de predisposição genética associada
a risco aumentado de câncer intestinal e outros
tumores.
O risco aumentado de câncer resulta de alterações
em um grupo de genes de reparo do DNA, quando
esses genes estão alterados, o sistema de reparo
não é capaz de corrigir alterações no código genético,
facilitando o desenvolvimento de câncer.
É também conhecido como Síndrome de Turcot.
Do ponto de vista clínico, o HNPCC caracteriza-se
pelo aparecimento de alguns tipos de câncer em
idade jovem: geralmente antes dos 50 anos de idade,
os tumores do intestino são mais comuns do lado
direito e não são raras as situações de mais de um
câncer intestinal ao mesmo tempo, em diferentes
localizações.

QUESTÃO 30
Na gastrite atrófica, ocorre deficiência na secreção
do fator intrínseco, comprometendo a absorção de
(A)
vitamina B12.
(B)
proteínas.
(C)
vitamina K.
(D)
carboidratos.
(E)
gorduras.
QUESTÃO 31

QUESTÃO 27
Em relação à síndrome de Mallory-Weiss, é correto
afirmar que
(A)
raramente o sangramento cessa espontaneamente.
(B)
está contraindicada a endoscopia pelo risco de
perfuração esofagiana.
(C)
o tratamento de escolha é a compressão hemostática
com balão de Sengstaken-Blakemore.
(D)
caracteriza-se pela associação de úlcera gástrica e
úlcera esofagiana.
(E)
o sangramento pode estar associado ao alcoolismo
agudo e ao primeiro trimestre da gestação.

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

Em relação ao diagnóstico da esteato-hepatite
não-alcoólica, assinale a alternativa INCORRETA.
A maioria dos pacientes apresentam-se assintomáticos.
Os pacientes podem apresentar dor em hipocôndrio
direito e hepatomegalia.
Podem ocorrer elevações dos níveis de transaminases
em até cinco vezes.
Quando a relação AST/ALT torna-se maior que 1, está
ocorrendo progressão da doença.
Os exames de imagem usados no diagnóstico da
doença permitem a diferenciação entre esteatose e
esteato-hepatite.

QUESTÃO 32
Em relação à Classificação de Sakita para as
úlceras gástricas, assinale a alternativa correta.
(A)
A1 - Desaparece o edema marginal e surge um anel
eritematoso, com discreta convergência de pregas,
sendo suas bordas arredondadas ou ovaladas. Fibrina
esbranquiçada e espessa.
(B)
H2 - A base diminui e o depósito de fibrina torna-se
uma fina película. Os fenômenos de cicatrização são
mais acentuados.
(C)
H2 - A convergência das pregas é nítida em direção à
ulceração, que é superficial, tortuosa e recoberta por
uma fina camada de fibrina.
(D)
S1 - A linha cicatricial é branca, indicando que a
reparação epitelial foi feita integralmente, constituindo
a cicatrização completa da ulceração.
(E)
S2 - As pregas convergem com uma linha deprimida e
avermelhada, sem depósito de fibrina.

QUESTÃO 28
Em relação à doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE), é correto afirmar que
(A)
a prova terapêutica com IBP (inibidor de bomba de
prótons) por quatro semanas deve ser utilizada em
todos os pacientes com sintomas de DRGE.
(B)
a DRGE é uma doença potencialmente curável com o
tratamento clínico.
(C)
não há correlação entre piora dos sintomas e
aparecimento do esôfago de Barrett.
(D)
phmetria esofágica é indispensável para o diagnóstico
da DRGE.
(E)
a maior parte dos portadores de DRGE apresenta
erosões esofágicas ao exame endoscópico.
QUESTÃO 29
Em relação ao câncer colorretal hereditário
não polipoide (HNPCC), assinale a alternativa
INCORRETA.
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QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que apresenta parâmetros de
avaliação da gravidade da hepatopatia, segundo a
classificação de Child Turcotte-Pugh.
(A)
Encefalopatia, ascite, bilirrubina, albumina e INR.
(B)
Encefalopatia, bilirrubina, ureia plasmática, tempo de
protrombina e ascite.
(C)
Encefalopatia, albumina, ureia plasmática, INR e
ascite.
(D)
Encefalopatia; TGO, TGP e gama GT; ascite; albumina
e estado nutricional.
(E)
Encefalopatia; TGO, TGP e gama GT; ascite; albumina
e INR.

(B)

(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 34
A pancreatite autoimune (PAI) é um tipo de
pancreatite crônica. Em relação a esta entidade,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
É mais frequente no homem entre a quinta e sétima
décadas da vida.
(B)
O tratamento cirúrgico está indicado quando
acomete o segmento cefálico do pâncreas de forma
predominante.
(C)
O tratamento clínico com corticoides pode levar à
remissão da doença, podendo ocorrer recidivas em
até 10% dos casos.
(D)
Pode mimetizar o carcinoma da cabeça do pâncreas.
(E)
Pode manifestar-se por icterícia obstrutiva, dor
abdominal e perda ponderal.

Os pólipos fibrovasculares são mais frequentes no
esôfago em terço superior, tipicamente aderidos à
porção inferior do músculo cricofaríngeo, podem ser
observados em antro na região pré-pilórica.
Os GISTs malignos são, em geral, bem responsivos à
quimioterapia convencional e à radioterapia
Lipomas são lesões benignas compostas por lipócitos
maduros, são raros no esôfago e frequentes no
estômago e intestino.
As ectopias pancreáticas habitualmente possuem
aspecto endoscópico típico, caracterizado por lesão
elevada com umbelicação central e localizado na
grande curvatura do antro.

QUESTÃO 37

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

A ancilostomíase é uma doença tropical comum
no campo. A droga de escolha para o tratamento
dessa verminose é uma dose oral única de
irvemectina 6mg.
furazolidona 200mg.
albendazol 400mg.
nitazoxanida 1000mg.
metronidazol 200mg.

QUESTÃO 38

(A)

QUESTÃO 35
Em relação ao tratamento do H. pylori, é correto
afirmar que
(A)
Os bloqueadores H2 (BH2) estão banidos dos
esquemas para tratamento do H. pylori, mesmo em
pacientes intolerantes aos inibidores da bomba de
prótons (IBP), pois esquemas com os BH2 apresentam
taxas de resposta infinitamente inferiores aos com IBP.
(B)
Esquema triplos ou quádruplos com furazolidona são
utilizados com sucesso em nosso meio como resgate
aos pacientes que não obtiveram resposta com IBP +
claritromicina + amoxicilina.
(C)
Em nosso meio o esquema tríplice com IBP +
claritromicina + metronidazol apresenta taxa de
resposta semelhante ao esquema com IBP +
claritromicina + amoxicilina.
(D)
Quanto ao retratamento dos pacientes que não
respondem ao esquema tríplice inicial por 07 dias,
uma boa estratégia seria repetir o mesmo esquema e
apenas estendê-lo por 14 dias.
(E)
Os esquemas duplos, com IBP + amoxicilina,
apresentam razoáveis taxas de resposta e ainda
fazem parte da terapêutica anti-H. pylori.

(B)

(C)

(D)
(E)

Em relação aos pólipos gástricos, assinale a
alternativa correta.
A remoção endoscópica está contraindicada para
lesões pediculadas múltiplas, devido ao risco de
sangramento.
O risco de desenvolvimento de carcinoma é de 80
a 90% em portadores de pólipos hiperplásicos com
diâmetro acima de um centímetro.
A maioria dos pacientes com pólipos hiperplásicos
apresenta sintomas dispépticos que necessitam de
terapêutica medicamentosa.
Os pólipos adenomatosos não têm potencial de
malignização.
A excisão é recomendada para as lesões sésseis
acima de dois centímetros.

QUESTÃO 39

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

Paciente do sexo masculino, 45 anos, comparece à
consulta médica com a seguinte sorologia: AgHBs
positivo, anti-HBc positivo, anti-HBc IgM negativo
e anti-AgHBs negativo. É correto afirmar que este
paciente encontra-se
agudamente infectado.
cronicamente infectado.
imune devido à vacinação contra hepatite tipo B.
imune naturalmente à doença.
suscetível à doença.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Na coloscopia, em cerca de 30% dos casos de
adenomas de reto e colo sigmoide, haverá pólipos
sincrônicos proximalmente.
(B)
Os pólipos hiperplásicos ou metaplásicos são os mais
comuns de se observar nos colos e reto.
(C)
Os critérios de Amsterdã e Bethesda são aplicáveis na
identificação de Síndrome de Lynch.

QUESTÃO 36
Em relação às lesões subepiteliais de esôfago,
estômago e duodeno, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Os leiomiomas são os tumores mesenquimais mais
frequentes que acometem o esôfago, predominam
em homens, sendo geralmente achados incidentais
durante o exame endoscópico.
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(D)
(E)

Os pólipos adenomatosos esporádicos localizam-se
preferencialmente em colo direito.
A sequência adenoma-carcinoma é uma via possível
na gênese de neoplasia maligna dos colos e reto.

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

QUESTÃO 41
Paciente de 60 anos é portador de cirrose hepática
pelo vírus C. Em avaliação de rotina, um ultrassom
de abdome evidenciou um nódulo sólido de 3 cm
em segmento VII. A tomografia confirmou este
nódulo com hipercaptação de contraste na fase
arterial. Alfafetoproteína = 40. O diagnóstico mais
provável é de
(A)
adenoma.
(B)
carcinoma hepatocelular.
(C)
hiperplasia nodular focal.
(D)
hemangioma.
(E)
colangiocarcinoma.

Mucosa sem atrofia.
Abscessos de criptas infrequentes.
Inflamação restrita à mucosa e submucosa.
Rara depleção de células caliciformes.
Granulomas frequentes.

QUESTÃO 46
O principal fator de risco para a ocorrência de
linfoma primário do trato gastrointestinal está
relacionado à
(A)
doença celíaca.
(B)
doença de Crohn.
(C)
hiperplasia nodular linfoide.
(D)
infecção por Helicobacter pylori.
(E)
retocolite ulcerativa.
QUESTÃO 47
Paciente do sexo masculino, 22 anos, é internado
para investigação de quadro diarreico de
início há cerca de 5 dias. Refere dor abdominal
intensa, diarreia aquosa que evoluiu para forma
sanguinolenta. Após três dias de internação,
evoluiu com insuficiência renal aguda com
necessidade de tratamento dialítico. Na história
epidemiológica, refere ter chegado de viagem
da Europa três dias antes do início do quadro.
Em relação ao caso, assinale a alternativa com a
hipótese diagnóstica mais provável.
(A)
Diarreia por E.coli entero-hemorrágica com síndrome
hemolítico-urêmica.
(B)
Diarréia por Shigella dysenteriae.
(C)
Colite pseudomembranosa por Clostridium difficile.
(D)
Doença de Chron.
(E)
Amebíase.

QUESTÃO 42
Em relação ao aspecto macroscópico da
retocolite ulcerativa (RCUI), assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Aspecto em mosaico.
(B)
Envolvimento retal frequente.
(C)
Comprometimento exclusivo do cólon.
(D)
Presença de pseudopólipos.
(E)
Úlceras superficiais.
QUESTÃO 43
Paciente do sexo masculino, 56 anos, procura
o gastroenterologista com exame endoscópico
que demonstra lesão úlcero-vegetante em
pequena curvatura do antro proximal, cujo
exame anatomopatológico demonstra tratar-se
de adenocarcinoma gástrico. Em relação a esta
afecção, qual é o local mais comum de metástases
da lesão?
(A)
Linfonodos perigástricos.
(B)
Esôfago.
(C)
Pulmão.
(D)
Fígado.
(E)
Coluna vertebral.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa correta sobre pacientes com
cirrose portadores de ascite.
(A)
Sempre que um cirrótico interna com descompensação,
é importante a realização da paracentese.
(B)
A paracentese só deve ser indicada se o paciente tiver
dor abdominal.
(C)
Antes de colher o líquido ascítico, é importante a
determinação do INR, pois valores acima de 1,8
implicam risco importante de hemoperitônio.
(D)
Gradiente de albumina soro-ascite maior que 1,1 g/dL
sugere hipertensão portal como causa da ascite.
(E)
Pacientes com >250 neutrófilos no líquido ascítico têm
peritonite primária, se houver bacterioscopia (+).

QUESTÃO 44
Pacientes infectados pelo vírus da hepatite C (VHC)
com cirrose têm uma taxa aproximada de 3% ao
ano para o desenvolvimento de hepatocarcinoma.
Alguns fatores de risco são relacionados à maior
velocidade de progressão da doença, EXCETO
(A)
sexo masculino.
(B)
idade maior que 40 anos, quando da aquisição da
infecção.
(C)
associação com alcoolismo e/ou imunossupressão
(p.ex. HIV).
(D)
co-infecção com vírus da hepatite B.
(E)
associação com a esteatose hepática.
QUESTÃO 45
Em relação ao aspecto microscópico da doença de
Crohn (DC), assinale a alternativa INCORRETA.

9

Cargo: Médico - Gastroenterologia

QUESTÃO 49

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Limpeza  Enxágue  Desinfecção  Enxágue
 Secagem  Armazenamento, são os passos
indicados pela maioria das diretrizes para o
reprocessamento dos aparelhos de endoscopia.
Em relação a esta sequência, assinale a alternativa
INCORRETA.
A limpeza manual inclui escovação e exposição de
todos os componentes externo e interno acessíveis
com um detergente compatível com endoscópios.
No processo de limpeza, realizar teste de vazamento
e de bloqueio antes de submergir o endoscópio na
solução detergente ou sabão.
No processo de secagem, deve-se secar o aparelho
corretamente antes de armazená-lo, para evitar
proliferação de microrganismos em seus canais, e de
preferência nunca armazenar em um recipiente de
transporte.
Após a realização de todos os passos de
reprocessamento,
o
endoscópio
pode
ficar
armazenado por até uma semana e ser utilizado sem
necessidade de um novo ciclo de reprocessamento.
No processo de desinfecção, deve-se irrigar todos os
canais com a solução desinfetante com uma seringa
até eliminar o ar para evitar espaços mortos.

QUESTÃO 50
Em relação à sedação e endoscopia, conforme a
resolução CFM nº 1.670/03, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Define sedação como um ato médico realizado
mediante a utilização de medicamentos com o objetivo
de proporcionar conforto ao paciente para a realização
de procedimentos médicos ou odontológicos.
(B)
Sedação leve é um estado obtido com o uso de
medicamentos em que o paciente responde ao
comando verbal.
(C)
Sedação leve: a função cognitiva e a coordenação
podem estar comprometidas, mas as funções
cardiovascular e respiratória não apresentam
comprometimento.
(D)
Sedação moderada/analgesia (sedação consciente)
é um estado de depressão da consciência, obtido
com o uso de medicamento, no qual o paciente não
responde ao estímulo verbal isolado ou acompanhado
de estímulo tátil.
(E)
Sedação profunda/analgesia é uma depressão da
consciência induzida por medicamento, e nela o
paciente dificilmente é despertado por comandos
verbais, mas responde a estímulos dolorosos.
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