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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 
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19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
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33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
Paciente de 66 anos, sexo feminino, em acompanhamento para 
diabetes melito há 14 anos, com hipertensão arterial de difícil 
controle, náuseas e vômitos. 
Em sua avaliação apresentou proteinúria de 900mg/dia, com taxa 
de filtração glomerular estimada em 15mL/minuto. 
Nesta situação recomenda-se 
(A) controle agressivo da glicemia. 
(B) elevar a oferta de proteína na dieta. 
(C) preparar o paciente para biópsia renal. 
(D) elevar a taxa de filtração glomerular com uso de aspirina em 

doses mínimas. 
(E) aperfeiçoar os anti-hipertensivos e preparar o paciente para a 

terapêutica renal substitutiva. 

42 
Paciente de 32 anos, sexo feminino, negra, apresenta edema 
bipalpebral de início insidioso há duas semanas, matinal e que 
evoluiu para região abdominal e membros inferiores. O exame do 
aparelho cardiovascular foi normal e não havia hipertensão 
arterial. 
Os exames séricos iniciais mostraram: glicose = 88mg/dl; ureia = 
36mg/dL; creatinina = 1,1mg/dL e proteínas totais de 2,5g/dL 
com albumina de 1,4g/dL. O exame de urina I apresentou 
densidade de 1.025, proteína (4+) e hemoglobina (+). 
A melhor suspeita clínica para o quadro acima é 
(A) glomerulonefrite proliferativa endocapilar aguda. 
(B) glomeruloesclerose segmentar focal. 
(C) síndrome de Kimmelstiel-Wilson. 
(D) nefropatia por IgA 
(E) síndrome de Goodpasture. 

43 
Sobre a hipertensão arterial essencial, assinale a opção correta. 
(A) Não existe hipertensão arterial antes dos 18 anos de idade. 
(B) A prevalência da enfermidade independe da idade. 
(C) A elevação da pressão arterial diastólica antes dos 50 anos 

não resulta em aumento do risco cardiovascular. 
(D) O aumento isolado da pressão arterial sistólica a partir dos 50 

anos é acompanhado de elevação no risco cardiovascular. 
(E) A principal alteração hemodinâmica na hipertensão arterial 

sistólica e diastólica combinadas, é o enrijecimento da parede 
arterial. 

44 
Mulher de 56 anos, com queixa de formigamento nos pés e 
mãos. No exame físico apresenta palidez cutaneomucosa e 
glossite. 
Os exames complementares iniciais apresentaram: 

Hematócrito 23%; 

Hemoglobina 6,5g/dL; 

Hemácias 2.850.000/mm3; 

VCM 124fl; 

HCM 21pg; 

Leucócitos 3.450/mm3; 

Neutrófilos 49%; 

Eosinófilos 3%; 

Basófilos 0%; 

Linfócitos 38%; 

Monócitos 10%; 

Plaquetas 450.000/mm3; 

LDH 650 UI. 

O exame complementar mais pertinente para se chegar à 
etiologia deste quadro clínico é 
(A) vitamina B12 e ácido fólico séricos. 
(B) ferro e ferritina séricos. 
(C) videocolonoscopia. 
(D) teste de Ham. 
(E) teste de fragilidade osmótica. 

45 
A febre reumática pode ser difícil de ser diagnosticada com 
segurança, devido à variabilidade de seus aspectos clínicos.  
Os chamados “critérios de Jones”, atualizados em 1992, tentam 
minimizar diagnósticos excessivos e insuficientes.  
Assinale dentre os itens a seguir, o que não corresponde a uma 
manifestação maior desses critérios. 
(A) Febre 
(B) Poliartrite 
(C) Cardite 
(D) Coreia 
(E) Nódulos subcutâneos 

46 
Paciente de 36 anos e diagnóstico de carcinoma do colo do útero, 
estágio IIIa, foi submetida a tratamento com radioterapia, 
quimioterapia e braquiterapia. Seis meses após, surgiu dor, 
edema e impotência funcional no membro inferior direito, com 
sinal de Homans presente. Logo a seguir, evoluiu com taquipneia 
e hipoxemia. 
O médico imaginou haver progressão da doença neoplásica e 
solicitou o ensaio para o dímero D, pois 
(A) a sua elevação indica trombólise endógena eficaz em 

neoplasias. 
(B) não serve como teste de exclusão para o tromboembolismo 

venoso. 
(C) é mais sensível para o tromboembolismo pulmonar do que 

para a trombose venosa profunda. 
(D) tem alta especificidade para a trombose venosa profunda. 
(E) apresenta valor diagnóstico quando associado aos achados na 

gasometria arterial. 
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47 
Aponte as duas abordagens clínicas que são capazes de modificar 
a história natural do paciente com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, reduzindo a taxa de mortalidade pela enfermidade em 
médio prazo. 
(A) Cessação do tabagismo e oxigenioterapia. 
(B) Uso de esteroides intravenosos e β-2 agonistas. 
(C) Internação em unidade de cuidados intensivos e suporte 

ventilatório invasivo. 
(D) Terapêutica profilática com antibióticos e cinesioterapia 

respiratória. 
(E) Uso de β-2 agonistas e anticolinérgicos inalatórios. 

48 
Indivíduo do sexo masculino, 36 anos, previamente hígido, 
apresenta diarreia aquosa de início súbito, com fezes de 
coloração esverdeada e presença de muco, acompanhada de 
náuseas, vômitos, anorexia e mal-estar. Não havia febre e o 
paciente não apresentava sinais clínicos de desidratação. 
Assinale a opção que indica a conduta que deve ser descartada 
no atendimento inicial deste paciente. 
(A) Colher amostra fecal para pesquisa de leucócitos e hemácias. 
(B) Prevenir complicações hidroeletrolíticas. 
(C) Estabelecer dieta isenta de lactose. 
(D) Prescrever antibiótico imediatamente. 
(E) Uso de terapia de reidratação oral. 

49 
Assinale os grupos de fármacos que têm se firmado como base da 
terapêutica moderna para a insuficiência cardíaca com fração de 
ejeção reduzida (<50%), estabilizando ou revertendo o 
remodelamento cardíaco. 
(A) Diuréticos de alça e digitálicos. 
(B) Antiarrítmicos da classe III e antagonistas da aldosterona. 
(C) Anticoagulantes orais inibidores dos fatores IIa e Xa. 
(D) Vasodilatadores e ácido acetil salicílico. 
(E) Inibidores da ECA e bloqueadores β-adrenérgicos. 

50 
O fator reumatoide é encontrado em aproximadamente 80% dos 
adultos com artrite reumatoide. 
Sobre sua presença, assinale a afirmativa correta. 
(A) É utilizado como teste de triagem para a enfermidade. 
(B) Títulos elevados se relacionam com a gravidade do quadro 

clínico. 
(C) Estabelece o diagnóstico de artrite reumatoide. 
(D) Habitualmente é negativo no paciente com manifestações 

extra-articulares. 
(E) É um teste com alta especificidade e baixa sensibilidade para 

a doença. 

51 
Paciente de 32 anos, masculino, portador do vírus HIV em 
tratamento irregular com antirretroviral (TARV), apresenta febre 
baixa há 15 dias, cefaleia em capacete e fotofobia. Hoje 
apresentou convulsão generalizada, após a qual permaneceu 
sonolento e confuso. No exame físico não havia sinais focais; a 
tomografia computadorizada de crânio com contraste aparentava 
normalidade; o exame do líquor mostrou aspecto claro com  
12 células/mm3, predomínio de mononucleares, glicose de 
64mg/dL e 36mg/dL de proteína. 
A contagem de células CD4 não estava disponível na hora do 
atendimento. Além de introduzir novamente a TARV, indique a 
abordagem terapêutica que deverá ser adotada no tratamento 
empírico desta infecção oportunista. 
 (A) Penicilina G cristalina. 
(B) Ceftriaxona e vancomicina. 
(C) Rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. 
(D) Anfotericina B e flucitosina. 
(E) Sulfametoxazol e trimetoprim. 

52 
A abordagem atual da febre de origem indeterminada inclui 
aquelas consideradas hospitalares. 
Estas, por definição, no paciente hospitalizado compreendem 
(A) temperatura > 37,5oC em uma ocasião, investigado com 

hemoculturas há dois dias. 
(B) temperaturas > 38,3oC em diversas ocasiões, investigado por 

três dias e com, no mínimo dois dias de incubação das 
culturas. 

(C) temperaturas > 37,5oC em diversas ocasiões, com uma 
semana de investigação e diversas amostras de culturas 
negativas. 

(D) temperatura > 38,5oC em uma ocasião, com três dias de 
investigação e hemograma completo não conclusivo. 

(E) qualquer elevação de temperatura em paciente hospitalizado 
há mais de uma semana. 

53 
Mulher de 66 anos, portadora de hipertensão arterial em 
tratamento irregular, apresentou episódio de cegueira monocular 
transitória que regrediu espontaneamente em quatro horas. 
Assinale a opção que indica a conduta clínica diagnóstica inicial 
mais indicada nesta paciente. 
(A) Radiografia de seios da face. 
(B) Dosagem sérica de hormônios hipofisários. 
(C) Tomografia computadorizada de sela túrcica. 
(D) Angio-tomografia da aorta torácica. 
(E) Ultrassonografia com dopplerfluxometria das artérias 

carótidas. 
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54 
Paciente de 60 anos, feminino, com fadiga, letargia, déficit de 
memória, queda importante de pelos, pele seca e constipação 
intestinal. No exame físico há mucosas hipocoradas, unhas 
quebradiças, pálpebras edemaciadas e apatia. 
O exame neurológico apresentou resposta lenta do reflexo 
aquileu. Na confirmação laboratorial desta síndrome espera-se 
encontrar os seguintes níveis séricos: 
(A) TSH e T4 livre elevados. 
(B) TSH elevado e T4 livre reduzido ou incapaz de ser dosado. 
(C) TSH reduzido ou incapaz de ser dosado e T4 livre elevado. 
(D) TSH reduzido e T4 livre normal. 
(E) TSH e T4 livre dentro dos limites normais. 

55 
Paciente de 55 anos, masculino, diabético, há uma semana 
apresenta febre e aumento com calor do joelho direito. Foi 
realizada artrocentese diagnóstica que forneceu o seguinte 
resultado: aspecto turvo, contagem de 100.000 células/μL (95% 
de neutrófilos) e glicose de 40mg/dL. 
Assinale a opção que indica a hipótese diagnóstica mais provável 
para o caso descrito acima. 
(A) Gota aguda. 
(B) Lúpus eritematoso sistêmico. 
(C) Artrite reativa. 
(D) Artrite séptica. 
(E) Artrite reumatoide. 

56 
Paciente de 66 anos, masculino, história de febre elevada há 
cinco dias, cefaleia retrorbitária, exantema, prostração, mialgia e 
artralgia. Desde há 12 horas apresenta dor abdominal e vômitos 
persistentes. No exame físico havia temperatura axilar de 39°C, 
PA = 110/70mmHg; FC = 116bpm; aumento de linfonodos e 
hepatomegalia dolorosa. 
O hemograma realizado mostrou: 

Hematócrito 57%; 

Hemoglobina 19g/dL; 

Leucócitos 3.800/mm3; 

Plaquetas 86.500/mm³. 

Considerando a suspeita clínica de dengue, assinale a opção que 
indica a abordagem mais adequada para este caso. 
(A) Hidratação oral, antitérmicos e analgésicos. 
(B) Tratamento ambulatorial com hidratação oral vigorosa, 

antitérmicos e analgésicos. 
(C) Hidratação parenteral, antitérmicos, analgésicos e 

reavaliação clínica e de hematócrito após hidratação. 
(D) Internação em leito clínico por, no mínimo, 24 horas, 

hidratação venosa, antitérmicos, realização de exames 
complementares e reavaliação clínica e laboratorial a cada 
duas horas. 

(E) Internação em leito de terapia intensiva, hidratação venosa 
imediata, antitérmicos, realização de exames 
complementares e reavaliação clínica a cada 15-30 minutos e 
do hematócrito em 2 horas. 

57 
Mulher de 62 anos apresenta linfedema do membro inferior 
esquerdo como sequela de linfadenectomia pélvica realizada três 
anos antes devido a um câncer de endométrio. Há 48 horas 
apresenta febre elevada, dor, edema, calor e eritema de limites 
bem precisos na pele da região tibial posterior. 
Assinale a opção que apresenta a conduta terapêutica mais 
indicada neste momento para a paciente. 
(A) Penicilina V oral. 
(B) Fenximetilpenicilina por uso tópico. 
(C) Penicilina G procaína intramuscular ou amoxicilina oral. 
(D) Penicilina G benzatina via intramuscular. 
(E) Amoxicilina associada ao ácido clavulânico por via oral. 

58 
Assinale a opção que apresenta uma informação clínica relevante 
para distinção entre azotemia pré-renal e necrose tubular aguda 
na avaliação de um paciente com oligúria. 
(A) Sódio urinário. 
(B) Potássio plasmático. 
(C) Níveis séricos de creatinina. 
(D) Achados de tomografia renal com contraste. 
(E) Presença de cilindros hemáticos no sedimento urinário. 

59 
Assinale a conduta que deve ser adotada com um contato 
domiciliar adulto assintomático de paciente com tuberculose 
pulmonar ativa. 
(A) Controle radiológico trimestral. 
(B) Solicitar teste sorológico para HIV. 
(C) Iniciar isoniazida profilática imediatamente. 
(D) Prescrever o esquema com quatro drogas para o contato. 
(E) Realizar a prova tuberculínica e tratar conforme o resultado. 

60 
Paciente de 42 anos, masculino, desenvolve quadro de 
intolerância alimentar, colúria, icterícia e hepatomegalia. 
No exame de sangue, as aminotransferases encontram-se muito 
elevadas e são solicitados os seguintes marcadores: 

IgM anti-HVA Negativo; 

IgG anti-HVA Reagente; 

HBsAg Reagente; 

IgM anti-HBc Reagente; 

IgG anti-HBc Reagente; 

HBeAg Reagente; 

Anti-HBe Negativo; 

Anti-HCV Negativo. 

Quanto à interpretação destes resultados, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) Caracteriza forma aguda da hepatite A e está imune quanto à 

hepatite B. 
(B) Está imune quanto à hepatite A e apresenta forma aguda da 

hepatite B. 
(C) Apresenta forma crônica da hepatite B, já sem replicação 

viral. 
(D) Imunizado para hepatites A e C, e apresenta hepatite B 

crônica. 
(E) Trata-se de hepatite B aguda e não está imune quanto às 

demais formas de hepatite viral. 
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61 
A dor na pericardite aguda apresenta habitualmente as seguintes 
características: 
(A) Sensação de peso precordial com irradiação para braços e 

pescoço. 
(B) Localização lateral e aguda, piorando com a inspiração. 
(C) Retroesternal, mais intensa em decúbito dorsal e aliviando 

com a inclinação do corpo para a frente. 
(D) Grave, aguda e súbita na parte anterior do tórax, 

estendendo-se para o dorso, entre as escápulas. 
(E) Em queimação, exacerbando-se com o decúbito e agravando-

se nas primeiras horas da manhã. 

62 
Homem de 55 anos apresenta dor abdominal intensa que durou 
por toda a noite. Teve início na véspera e gradualmente tornou-
se constante, com localização epigástrica e irradiando para a 
região lombar esquerda. 
Mais tarde surgiram vômitos e náuseas. Exame físico: PA = 
70/50mmHg; FC = 126bpm; temperatura axilar = 37,2oC; FR = 
36ipm. Há importante distensão abdominal, dor à palpação do 
epigástrio e peristalse de difícil detecção. O toque retal foi 
normal. 
Considerando este relato, assinale a opção que apresenta a 
melhor sequencia de exames complementares para esclarecer o 
diagnóstico do quadro. 
(A) Esofagogastroduodenoscopia e hemograma completo. 
(B) Ultrassonografia das vias urinárias e exame de urina. 
(C) Tomografia computadorizada do abdome, amilasemia e 

lipasemia. 
(D) Angiotomografia da aorta abdominal e hemograma 

completo. 
(E) Ultrassonografia das vias biliares, aminotransferases e 

fosfatase alcalina. 

63 
Dentre as complicações da pneumonia pneumocócica, o 
empiema exige drenagem agressiva e completa, habitualmente 
com inserção de dreno torácico. Entretanto, o derrame 
parapneunomônico é mais comum e permite abordagem 
terapêutica não invasiva. 
Assinale a opção que mostra o indicador no líquido pleural que 
auxilia no diagnóstico diferencial entre estas duas situações 
clínicas quando alterado. 
(A) pH 
(B) Densidade 
(C) Proteínas 
(D) Desidrogenase láctica 
(E) Adenosina desaminase  

64 
O tratamento antibiótico da endocardite infecciosa deve ser 
guiado pelo isolamento do organismo responsável e 
determinações de sensibilidade. Frequentemente, entretanto, é 
aconselhável se iniciar o tratamento empírico antes de a cultura 
definitiva estar disponível. 
Nesse caso, tratando-se de endocardite de válvula protética 
implantada há mais de um ano, as diretrizes atuais preconizam 
(A) a gentamicina mais rifampicina. 
(B) a oxacilina mais rifampicina mais gentamicina 
(C) a oxacilina mais gentamicina. 
(D) a vancomicina mais gentamicina. 
(E) a vancomicina mais gentamicina mais rifampicina. 

65 
Paciente de 42 anos, sexo feminino, portadora de pênfigo em uso 
de corticoides orais há seis meses, apresenta febre, dor 
abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, dispneia, tosse e 
hemoptise. Na ausculta respiratória são observados sibilos.  
A radiografia do tórax mostrou infiltrado reticulonodular 
bilateral, confirmado pela tomografia computadorizada. 
Levando em consideração o estado imunitário da paciente, 
assinale a opção que indica o medicamento que seria de utilidade 
no tratamento desta complicação parasitária. 
(A) Ivermectina. 
(B) Metronidazol. 
(C) Pentamidina. 
(D) Paraziquantel. 
(E) Sulfadiazina + Pirimetamina. 

66 
Paciente de 52 anos, sexo feminino, procurou seu médico com 
relato de hiperidrose nas extremidades superiores e 
incontinência urinária há seis meses. Referia ainda constipação 
de sensação de plenitude gástrica. Tinha história de diabetes 
melito tipo 2 há dez anos, estando em uso de hipoglicemiantes 
orais. O exame físico mostrava uma paciente com mucosas 
normocoradas, afebril, anictérica e eupneica. 
A ausculta respiratória era normal; deitada apresentava  
PA = 135/85mmHg e FC = 92bpm; em posição ortostática a PA era 
de 90/55mmHg e FC = 110bpm. 
Exames complementares iniciais: glicemia (jejum) = 156mg/dL; 
HbA1c = 8,2%; ureia = 52mg/dl; creatinina = 1,2mg/dl; o exame 
de urina mostrou glicosúria e cetonúria negativas e proteína (+). 
Assinale a opção que apresenta a complicação do diabetes melito 
descrita neste quadro. 
(A) Arteriopatia obstrutiva. 
(B) Neuropatia autonômica. 
(C) Mononeurite múltipla. 
(D) Neuropatia periférica. 
(E) Esclerose múltipla. 

67 
A grande maioria dos casos de rinossinusite apresenta a forma 
aguda. 
Em relação a essa situação clínica, assinale a opção correta. 
(A) São definidas como aquelas com duração de até sete dias. 
(B) A presença de corrimento nasal espesso e purulento é 

patognomônico da doença. 
(C) O principal agente etiológico é o Haemophilus influenzae. 
(D) A maioria dos pacientes com este diagnóstico melhora sem 

antibióticos. 
(E) É relativamente fácil a distinção clínica entre as rinossinusites 

virais e bacterianas. 
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68 
No Brasil, o método de rastreamento do câncer de colo do útero 
é o exame citopatológico (Papanicolaou). 
Sua realização é recomendada para mulheres com idade entre 
(A) 20 e 59 anos, a cada três anos, após dois exames normais 

consecutivos realizados dentro do período de  seis meses. 
(B) 18 e 64 anos, a cada dois anos, após dois exames normais 

consecutivos realizados  dentro do período de um ano. 
(C) 15 e 64 anos, a cada dois anos e anualmente nos casos de 

alto risco. 
(D) 18 e 59 anos, realizado anualmente até os 30 anos e a cada 

dois anos a partir desta idade. 
(E) 25 a 64 anos, realizado a cada três anos, após dois exames 

normais consecutivos realizados com intervalo de um ano. 

69 
Homem de 52 anos procura seu médico referindo cansaço e 
dificuldade de concentração no trabalho. Informa que há seis 
meses vem observando irritabilidade fácil, apatia com as coisas 
do dia a dia, insônia e alteração no humor. Acredita haver 
emagrecido um pouco e por vezes é acometido por pensamentos 
de que lhe resta pouco tempo de vida. O exame físico é normal. 
Assinale a opção que indica a abordagem inicial recomendada em 
um atendimento de atenção básica para este paciente. 
(A) Antidepressivo, retorno frequente nas primeiras quatro 

semanas de tratamento e encaminhar o paciente para 
psicoterapia. 

(B) Antidepressivo e ansiolítico e retorno após trinta dias para 
encaminhamento de parecer psiquiátrico. 

(C) Neuroléptico e antidepressivo, sem retorno clínico e 
encaminhamento para avaliação psiquiátrica. 

(D) Ansiolítico hipnótico ou neuroléptico, com retorno dentro de 
trinta dias e acompanhamento psicológico concomitante. 

(E) Ansiolítico, antidepressivo e neuroléptico e alta para 
tratamento psicoterápico. 

70 
O aumento na expectativa de vida da população mundial tem 
ocasionado maior prevalência dos comprometimentos cognitivos 
e dos processos demenciais. Nesse aspecto, o Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM) é um dos poucos testes validados e 
adaptados para a população brasileira. 
Assinale a opção que apresenta a sua real indicação. 
(A) Tem valor prognóstico quanto à evolução da síndrome 

demencial. 
(B) É um instrumento de rastreamento da função cognitiva. 
(C) Devido à sua complexidade, é usado como avaliador do 

quociente de inteligência. 
(D) Serve como teste diagnóstico para estados demenciais. 
(E) Separa alterações estruturais cognitivas daquelas de origem 

metabólica. 
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