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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
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, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após 
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço 
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a 
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma 
mensagem para a central de controle vinculada à missão: 
“Olá, mundo!” 

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu 
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo 
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda 
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície 
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por 
humanos num cometa. 

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros 
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma 
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo 
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro 
do que pousar na Lua. 

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto 
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, 
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se 
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, 
sua superfície vai esquentando e seu material começa a 
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, 
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção 
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. 

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material 
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. 
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos 
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de 
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também 
estudar a nossa origem. 

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos 
científicos, mandará imagens da superfície do cometa 
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição 
química da superfície do cometa, buscando, em particular, 
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm 
abaixo da superfície para coletar amostras do solo. 

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda 
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. 
Imagine pilotar um robô a essa distância... 

Existem dois mistérios profundamente interligados com 
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da 
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da 
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram 
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do 
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e 
esses estudos serão úteis para elucidar a questão. 

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, 
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. 
Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-
Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são 
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram 
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado 

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa 
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse 
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência 
supera a ficção. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-
quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o. 

A expressão destacada que NÃO constitui locução 
verbal se encontra em

(A)  “Philae terá que usar uma combinação...”
(B)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
(C)  “...e seu material começa a sublimar.”
(D)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
(E)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
indica o modo da ação verbal.

(A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)		 “...é	praticamente nula.”
(D)  “Isso tudo será feito remotamente...”
(E)		 “Existem	dois	mistérios	profundamente interligados...”

“...à medida que o cometa vai se aproximando do 
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto, 
relação semântica de

(A)  comparação.
(B)  proporção.
(C)  condição.
(D)  modo.
(E)  consecução.

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o 
espaço da expressão em destaque, EXCETO

(A)  visto que.
(B)  como.
(C) porquanto.
(D)  uma vez que.
(E)  dado que.

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz 
referência a algo anteriormente mencionado no 
texto, encontra-se na alternativa  

(A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
(B) “...estudá-los	significa	também	estudar	a	nossa	origem.”.
(C)		 “...e	esses	estudos	serão	úteis	para	elucidar	a questão.”.
(D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
(E) “Existem dois	mistérios...”.
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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

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a 
expressão destacada funciona, sintaticamente, como

(A) predicativo.
(B)  objeto direto.
(C) complemento nominal.
(D)  objeto indireto.
(E) adjunto adverbial.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das expressões destacadas a seguir.

(A)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da 
origem do Sistema Solar.

(B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na 
direção...”,	pode	ficar	no	plural.

(C)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída 
por à.

(D)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, 
retoma o Sol.

(E)  Em “...cometas têm	 matéria...”,	 pode	 ser	 grafada	 sem	
acento.

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que 
lhe segue, uma relação semântica de

(A)  tempo.
(B)  conclusão.
(C)  causa.
(D)  concessão.
(E)  proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial é

(A)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
(B)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
(C)	 “Ninguém	sabe	de	onde	veio	a	água	aqui...”
(D) “É nessas horas	que	a	ciência	supera	a	ficção.”
(E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em   
ne-ssas.

(B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
(C) A expressão chegará apresenta um encontro 

consonantal.
(D)  A expressão poeira apresenta um tritongo.
(E)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

Três amigas vão passar as férias em lugares 
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra 
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra 
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente 
nesta ordem. Sabendo que

• a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o 
Rio de Janeiro.

• a morena diz que o nome dela não é Mira e nem 
Wendy.

• a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São 
Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que
(A)	 a	loura	é	Wendy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(B)	 a	ruiva	é	Wendy	e	ela	vai	à	São	Paulo.
(C)	 a	ruiva	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(D)	 a	morena	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(E)	 a	loura	é	Mira	e	ela	vai	à	Bahia.

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico 
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 José	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(B)	 José	não	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(C)	 José	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(D)	 José	não	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(E)	 José	é	mecânico	ou	João	é	pedreiro.

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  

corresponde?
(A) 7%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 37%.

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros 
preferidos estava em promoção. O box custava              
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é 
o valor deste desconto?

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 31,75.
(C) R$ 37,50.
(D) R$ 39,25.
(E) R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com 
o sétimo termo?

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

O Conselho de Administração reunir-se-á, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação

(A)  da maioria absoluta dos membros.
(B)  da maioria simples dos membros.
(C)  de, pelo menos, três de seus membros.
(D)  de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E) de, pelo menos, seis de seus membros.

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de 

bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes.

(B)  analisar e submeter à aprovação do Conselho de 
Administração propostas de aquisição, alienação e 
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

(C)		 pronunciar-se	 sobre	 todas	 as	matérias	 que	 devam	 ser	
submetidas ao Conselho de Administração.

(D)  fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por 
conselheiro do Conselho de Administração.

(E)  instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da 
EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

(B)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(C)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira 

reunião de que participarem.
(D)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura 
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(E)  A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo 
com o Estatuto Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e 
ao Conselho de Administração.

II. O presidente do Conselho Consultivo será o 
Presidente da EBSERH.

III. A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada de 
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da EBSERH.

IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente, por sua 
iniciativa ou por solicitação do Conselho de 
Administração, ou a pedido de um terço dos 
seus membros.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E)  I, II, III e IV.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(B)		 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública	com	personalidade	
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.

(C)		 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH 

pela	 administração	 pública	 para	 realizar	 atividades	
relacionadas ao seu objeto social.

(E)  Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.
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(E)	 A	 RENAME	 e	 a	 relação	 específica	 complementar	
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com a Resolução 453/2012, as 
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho 
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 
governo, em um prazo de

(A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I. limitação da cobertura e do atendimento.

II. uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais.

III. irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV. diversidade da base de financiamento.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços, EXCETO

(A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E)	 de	saúde	do	trabalhador.

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de 
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

(A)	 Conselho	de	Saúde.
(B)	 Ministro	da	Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E)	 Secretário	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(B)	 A	 cada	 um	 ano,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 consolidará	
e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.

(C) A RENAME será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, 
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(D)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 poderá	 estabelecer	 regras	
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.

Sobre acidente vascular cerebral, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Na	fase	aguda,	o	controle	hidroeletrolítico	é	importante	
devido ao risco de a hipernatremia cursar com edema 
cerebral.

(B) Hemiparesia/plegia contralateral, desvio da língua 
para a o lado motor afetado, afasia ou disartria são 
sintomas	possíveis	em	AVE	da	A.	cerebral	média.

(C) Semelhante à doença coronariana, diante da 
impossibilidade de trombolizar um AVE isquêmico, a 
heparinização	plena	é	indicada.

(D) A transformação hemorrágica ocorre na fase tardia de 
um AVE.

(E)	 A	 oclusão	 da	 artéria	 bulbar	 e	 seu	 comprometimento	
dá origem a uma grave síndrome chamada locked in 
(encarceramento).

Sobre o protocolo de morte encefálica, é correto 
afirmar que

(A) o protocolo deve ser aberto quando completar 24h sem 
sedação	e	sem	resposta	motora,	reflexos	e	respiração	
espontânea.

(B)	 os	 testes	 de	 reflexos	 buscam	 avaliar	 se	 o	 córtex	
cerebral está preservado.

(C) a avaliação feita por 2 neurologistas no intervalo de 
6h com todas manobras semilógicas e teste de apneia 
positivo, fecha diagnóstico de morte encefálica e o 
médico	está	autorizado	a	desligar	os	aparelhos.

(D) os cuidados com o potencial doador de órgãos incluem 
assistência respiratória otimizada, antibióticos, 
rigoroso controle hidroeletrolítico, de glicemia e de 
temperatura e só pode ser iniciado após autorização 
da família.

(E) o Doppler transcraniano de paciente com morte 
encefálica	 obrigatoriamente	 apresentará	 refluxo	
diastólico reverso.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Doenças neurológicas são causa importante 
de morbidade social devido ao grande 
comprometimento funcional/cognitivo do 
indivíduo.  Sobre essas graves entidades clínicas, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Esclerose	múltipla	é	caracterizada	por	surtos/remissão	
com comprometimento motor/sensitivo e óptico. RNM 
e líquor são essenciais para o diagnóstico.

(B) Na maioria dos casos, a síndrome de Guillain-
Barré está relacionada a fenômeno autoimune 
desencadeado	 por	 infecção	 prévia	 gastrointestinal/
respiratória.	 O	 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.

(D) Doença de Parkinson apresenta classicamente 
tremores de repouso, bradicinesia, rigidez em roda 
denteada e instabilidade postural e, apesar desse 
comprometimento	 motor,	 a	 força	 motora	 e	 reflexos	
estão preservados.

(E)	 Epilepsia	 é	 uma	 síndrome	 caracterizada	 por	 2	 ou	
mais	 crises	 epiléticas	 recorrentes,	 que	 no	 adulto	
necessariamente deve incluir um exame de imagem 
na investigação para afastar causa orgânica.

Doenças intestinais são de difícil diagnóstico, 
devido a nuances muitas vezes ignoradas ou 
confundidas pelo clínico como secundária à 
infecção.  A respeito disso, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Diarreia	 de	 mais	 de	 8	 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.

(B)	 Para	 o	 diagnóstico	 de	 doença	 celíaca,	 é	 necessário	
biópsia	de	mucosa	com	atrofia	das	criptas	e	hipertrofia	
das vilosidades e autoanticorpos reagentes.

(C) O diagnóstico diferencial entre retocolite ulcerativa e 
doença de Crohn leva em consideração as diferenças 
anatomopatológicas e locais de acometimento, mas 
as doenças se confundem por ambas acometerem o 
reto.

(D) 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.

(E) 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. 

O sinal eletrocardiográfico mais indicativo de 
isquemia miocárdica induzida pelo esforço é

(A) infra ST.
(B) supra ST.
(C) inversão de onda T.
(D) onda R amputada.
(E) onda Q.

Josias é hipertenso, dislipidêmico, tabagista e 
sedentário. Teve seguidos episódios de angina, 
até que resolveu procurar um cardiologista e 
foi submetido a um cateterismo. Seu exame 
evidenciava lesão grave de A. Coronária Direita. 
Não segue tratamento clínico proposto. Se 
esse paciente infartar, em quais derivações 
provavelmente aparecerão os sinais de isquemia?

(A) V1 a V6.
(B) DI, AVR E AVF.
(C) DI E AVL.
(D) DI, V5 E V6.
(E) DII, DIII E AVF.

Pacientes com múltiplas comorbidades e 
polimedicados podem receber tratamento 
farmacológico indicado para uma condição, mas 
contraindicado para outra, seja por efeito inversos, 
incompatibilidade ou ineficácia da medicações. 
Dentre essas associações patologia/medicações 
ou fármacos/fármacos abaixo descritas, qual a 
mais benéfica para o paciente?

(A) ICC grave e uso de beta-agonista para broncoespasmo.
(B)	 Epilético	em	uso	de	topiramato	com	frequentes	crises	

de enxaqueca.
(C) DPOC e uso de beta-bloqueador para controle de 

frequência cardíaca.
(D) Doença de Parkinson e uso de bromoprida como 

antiemético.
(E) Úlcera gástrica em uso de AINE para tendinite. 

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32



8 Cargo: Médico - Clínica Médica

Neoplasias hoje são importante causa de morte 
em todo o mundo, por isso o diagnóstico precoce 
é de extrema importância. Sobre a sintomatologia 
das neoplasias do trato gastro-intestinal, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) Câncer de esôfago faz diagnóstico diferencial com 
acalasia, tem clínica de perda de peso e disfagia, 
porém,	 devido	 à	 anatomia	 do	 órgão,	 quando	 o	
diagnóstico	 é	 feito,	 geralmente	 a	 neoplasia	 já	 está	
avançada.

(B) Adenocarcinoma gástrico apresenta lesão ulcerosa 
semelhante	 à	 úlcera	 péptica,	 mas	 a	 clínica	 de	 dor,	
perda de peso, anemia e a presença de nódulo 
supraclavicular e axilar E falam a favor de neoplasia.

(C) A sintomatologia das neoplasias colorretais depende 
do local do acometimento. Por exemplo: no colo D, 
é	comum	apresentar	massa	palpável	e	anemia;	colo	
descendente:	 constipação	 e/ou	 diarreia	 paradoxal;	
retossigmoide: tenesmo e hematoquezia.

(D) Câncer de pâncreas tem alta mortalidade, então 
diagnóstico precoce aumenta a sobrevida. É mais 
comum	 em	 brancos,	 quarta	 década,	 com	 perda	 de	
peso e massa abdominal sem dor.

(E) Hepatocarcinoma pode estar relacionado ao vírus da 
Hepatite B e C, portanto buscar estado vacinal, fatores 
de	risco	e	quadro	ictérico	prévio	ajuda	na	investigação.

Quais condições clínicas estão relacionadas com 
o achado semiológico de baqueteamento digital?

(A) Cirrose.
(B) Neoplasia pulmonar.
(C) Cardiopatia congênita cianótica.
(D) Febre reumática.
(E) Doença de Crohn.

Os principais fatores precipitantes de encefalopatia 
hepática são os seguintes abaixo, EXCETO

(A) dieta hipersódica.
(B) hemorragia digestiva alta.
(C) constipação intestinal.
(D) Tips (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt).
(E) hipocalemia.

Sobre síndrome nefrítica, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 É	caracterizada	pelo	achado	laboratorial	de	proteinúria	
> 1g/24h.

(B)	 A	 cascata	 de	 eventos	 é	 iniciada	 pela	 congestão	
volêmica	 idiopática,	 que	 causa	 a	 inflamação	 nos	
glomérulos	 e	 estes	 lesados,	 desendeiam	 o	 sistema	
renina-angiotensina-aldosterona, responsável pelos 
altos níveis pressóricos desta síndrome.

(C)	 A	oligúria	é	decorrente	da	hipovolemia	e	hipotensão,	
sendo	um	difícil	diagnóstico	diferencial	de	insuficiência	
renal	aguda	pré-renal.

(D) O achado de cilindros hemáticos no exame de 

sedimentoscopia	 de	 urina	 confirma	 a	 etiologia	 pós-
estreptocócica dessa síndrome.

(E) O complemento nem sempre está diminuído na 
síndrome nefrítica,  ajudando o diagnóstico diferencial 
entre pós-estreptocócica, síndrome de Goodpasture e 
doença de Berger, por exemplo.

Hipertensão arterial secundária é responsável por 
cerca de 5% dos casos, porém são situações que, 
se tratadas, podem regredir a níveis pressóricos 
normais. Sobre esta entidade, assinale a alternativa 
correta.

(A) Geralmente apresenta altos níveis pressóricos, de 
difícil controle, com pico de incidência em adultos 
jovens ou idosos.

(B)	 Trombose	 de	 veia	 renal	 é	 importante	 causa	 e	 nos	
homens o achado semiológico de varicocele aguda à 
esquerda praticamente fecha o diagnóstico.

(C) Para qualquer etiologia, o uso de IECA ou BRA está 
formalmente	 contraindicado	 pelo	 risco	 de	 IRA	 pré-
renal.

(D)	 Estenose	 da	 artéria	 renal	 não	 é	 de	 etiologia	
aterosclerótica e sim trombótica.

(E) O uso prolongado de opioides e sua ação nas 
prostraglandinas	renais	também	é	causa	de	HAS	2ª.

Gabriel, 17 anos, apresenta queixa frequente 
de astenia e sonolência.  Ao exame físico: BEG, 
hidratado, eupneico, hipocorado +/4. Vem à 
consulta para investigar anemia. Sobre esse 
assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Fazem parte da investigação basal os exames: 
hemograma completo, USG de abdome total e 
eletroforese de hemoglobina.

(B)	 VCM	e	RDW	aumentado	 são	 sugestivos	 de	 anemia	
ferropriva.

(C)	 Anemia	 megaloblástica	 tem	 também	 como	
característica	 apresentar	 plaquetopenia	 e	 neutrófilos	
hipersegmentados.

(D) Anemia hemolítica apresenta valores aumentados de 
bilirrubina direta e reticulócitos aumentados.

(E)	 A	 anemia	 da	 doença	 crônica	 é	 decorrente	 do	
processo	pró-inflamatório,	causado	pelo	aumento	de	
eritropoetina.

Intoxicações exógenas são cada vez mais comuns 
nos prontos-socorros e muitas vezes de difícil 
diagnóstico, devido ao rebaixamento no nível 
de consciência do paciente e impossibilidade 
de anamnese detalhada. Nesse cenário, o 
reconhecimento das síndromes clínicas é 
essencial para guiar o diagnóstico e tratamento. 
Sobre elas, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	síndrome	anticolinérgica	é	causada	por	carbamatos	
e organofosforados, e apresenta midríase, diminuição 
do peristaltismo, taquicardia, agitação psicomotora, 
entre outros.

(B)	 A	coexistência	entre	síndrome	alfa	e	beta-adrenérgicas	

QUESTÃO 39

QUESTÃO 38

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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deve ser suspeitada na vigência de taquicardia, 
hipertensão, midríase e ressecamento de mucosas. 
Abuso	de	cocaína	é	uma	possibilidade	etiológica.

(C) O abuso de medicamentos como benzodiazepínicos 
está mais relacionado à tentativa de autoextermínio 
que o uso de opioides, mas ambos podem ter quadro 
clínico de depressão respiratória. 

(D)	 Síndrome	por	solventes	é	caracterizada	por	 letargia,	
confusão	 mental,	 cefaleia	 e	 vômitos	 e	 é	 comum	
ocorrer	com	trabalhadores	de	indústria	química.

(E) Em paciente contactuante e colaborativo, com história 
de ingestão de substância há menos de uma 1h, a 
indicação	de	indutor	de	vômito	é	questionada	devido	
a	 outras	 manobras	 terapêuticas	 mais	 eficazes	 que	
podem ser instituídas.

Em um paciente com ICC descompensada 
no pronto-socorro, os seguintes exames 
são essenciais para diagnosticar a causa da 
descompensação, EXCETO

(A) enzimas cardíacas e ECG.
(B) BNP.
(C) hemograma, raio X de tórax e urina.
(D) gasometria arterial completa.
(E)	 tomografia	de	crânio.

Sobre a investigação ambulatorial de insuficiência 
cardíaca congestiva, assinale a alternativa correta.

(A)	 Etiologia	chagásica	é	confirmada	com	epidemiologia	
positiva e raios-X de tórax evidenciando cardiomegalia.

(B)	 Ecocardio	 com	 Doppler	 é	 útil	 para	 investigar	
valvulopatias e doença coronariana aguda.

(C)	 O	 edema	 de	 MMII	 e	 ascite	 é	 decorrente	 do	
acometimento renal e hepático da ICC grave.

(D)	 História	prévia	medicamentosa	é	importante	devido	às	
drogas que podem causar miocardiotoxicidade, tais 
como quimioterápicos ou álcool.

(E)	 Hipertensão	arterial	sistêmica	é	consequência	e	não	
causa de ICC.

Sobre ectoparasitoses (causadas por artrópodes), 
assinale a alternativa correta.

(A) A escabiose tem um prurido intenso, acomete região 
de	dobras	e	poupa	palma	da	mão	e	planta	do	pé.

(B) Pediculose pode ser causa de anemia ferropriva em 
crianças/adolescentes desnutridos.

(C) A lesão de miíase furunculoide faz diagnóstico 
diferencial com tungíase.

(D) Miíase secundária exige tratamento tópico e sistêmico 
em todos os casos.

(E)	 Permetrina	é	utilizada	para	o	tratamento	da	escabiose,	
pediculose e miíase.

O verão, por ser época de maior volume de chuvas, 
é também quando ocorrem mais casos de dengue. 
Sobre esta síndrome febril, assinale a alternativa 
correta.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

(A)	 prova	 do	 laço	 geralmente	 é	 positiva	 na	 dengue	
hemorrágica.

(B) exantema pruriginoso aparece nos 2 primeiros dias de 
doença	e	é	confundido	com	varicela.

(C)	 dos	derrames	cavitários,	o	mais	comum	é	ascite.
(D)	 ibuprofeno	é	uma	boa	opção	terapêutica	de	analgesia	

e	antitérmicos	em	pacientes	alérgicos	a	dipirona.	
(E) sinais de alarme incluem qualquer tipo de sangramento, 

tais como gengivorragia, epistaxe espontânea e HDA.

Paciente diabético apresenta maior chance de 
apresentar alguma comorbidade e isso aumenta 
potencialmente o risco cardiovascular. A melhor 
opção terapêutica nesses pacientes é  

(A) tratar a HAS com hidroclorotiazida.
(B)	 não	sendo	 insulino	dependente,	com	histórica	prévia	

de IAM e HAS, associar atenolol.
(C)	 todo	diabético	deve	fazer	uso	de	AAS.
(D)	 no	DM-1,	é	preferível	bloqueador	de	canal	de	cálcio	

a um iECA ou BRA devido a risco de piora da função 
renal.

(E) dislipidemia deve ser tratada inicialmente com 
sinvastatina	até	a	dose	máxima	(80mg/dia)	antes	de	
trocar para uma estatina de melhor performance.

Quadro clínico de hipotensão postural, astenia, 
perda de peso, eosinofilia, anemia e hipoglicemia 
são característicos de

(A) DM descompensada.
(B) síndrome paraneoplásica.
(C)	 insuficiência	de	suprarrenal.
(D) hipertireoidismo.
(E) intoxicação por chumbo.

Investigação metabólica básica de litíase renal 
necessita de

(A) urocultura.
(B) dosagem de urina 24h de Na, K, Citrato, Mg, Oxalato.
(C)	 pesquisa	de	eosinófilos	na	urina.
(D) PTH  e cálcio.
(E) eletrólitos.

Otimização do tratamento do DPOC em crise 
envolve

(A)	 verificar	 necessidade	 de	 antibiótico,	 O2,	 corticoide,	
nebulização.

(B)	 corticoide	e	aminofilina	EV	+	02	suplementar.
(C) mv 50% COM 15L/m.
(D) cabeceira elevada, Repouso e adrenalina SC.
(E) nebulização com corticoide inalatório.
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Doenças reumatológicas são complexas pelo 
envolvimento sistêmico. Sobre elas, é correto 
afirmar que

(A)	 síndrome	do	túnel	do	carpo	está	relacionado	ao	lúpus.
(B) esclerodermia faz diagnóstico diferencial com doença 

do	refluxo	gastroesofágico	e	outras	causas	de	fibrose	
pulmonar.

(C) síndrome de Reiter envolve febre, artralgia e 
episclerite.

(D)	 espondilite	anquilosante	 frequentemente	é	confundia	
com ciatalgia devido semelhança na anamnese e 
exame físico.

(E) artrite reumatoide não acomete esqueleto axial, 
somente	articulações	periféricas	e	simétricas.

Sobre febre reumática, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Os	critérios	de	Duke	para	o	diagnóstico	de	FR	incluem	
critérios	maiores	e	menores	e,	dentre	os	menores,	há	
o	exame	hemocultura	+	para	coco	gram-positivo.

(B)	 Coreia	é	rara	em	crianças	e	sua	presença	é	altamente	
sugestiva	de	FR.	Não	é	necessária	a	investigação	de	
outras causas.

(C) Na glomerulonefrite pós-estreptocócica, o tratamento 
com	o	antimicrobiano	penicilina	benzatina	é	profilaxia	
1ª	para	outras	pessoas,	no	sentido	de	eliminar	cepas	
capazes	 de	 lesar	 o	 glomérulo,	 enquanto	 na	 FR	 é	
profilaxia	primária	e	secundária.

(D)	 Alteração	clássica	do	ECG	é	o	aumento	do	 intervalo	
P-T, chamado de BAV de 1º grau.

(E) O fato da cardite grave da FR envolver os 3 tecidos 
cardíacos(endocárdio,	miocárdio	e	pericárdio)	é	o	que	
justifica	 a	 hemocultura	 +	 para	 cocos	 gram-positivos	
nos	critérios	diagnósticos.

Sobre transtornos psiquiátricos, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Somatização	 é	 mais	 comum	 nos	 homens	 e	 é	
caracterizada	 por	 múltiplas	 queixas,	 às	 vezes	
desconexas, sem explicação orgânica.

(B) O pilar do tratamento da maioria dos transtornos 
somatoformes	é	a	psicoterapia.

(C) Síndrome de Munchausen tem tendência de 
apresentar prognóstico pior que de outros transtornos 
somatoformes, pela insistência do paciente em “estar 
doente” e provar isso para a equipe.

(D) Hipocondríaco está mais relacionado ao medo 
excessivo de doença física, mesmo que não haja 
nenhuma evidência de alteração nos exames.

(E) Pseudoconvulsões geralmente são presenciadas, não 
ocorre	liberação	esfincteriana,	mordedura	de	língua	e	
outros traumas possíveis.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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