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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. 



Prefeitura do Município de Osasco-SP – Saúde – 2014 FGV - Projetos
 

Nível Superior – Pneumologista Tipo 1 – Cor Branca – Página 9 

 

Conhecimentos Específicos 

41 
Na sarcoidose, a associação de eritema nodoso, febre, artralgia e 
adenomegalia hilar bilateral, é conhecida como síndrome de 
Löefgren, que na sua evolução mostra 
(A) resolução com prednisona 1mg/kg/dia. 
(B) resolução com metotrexato 7,5mg/semana. 
(C) má resposta com azatioprina 100 a 200mg/dia. 
(D) resolução parcial com ciclofosfamida 7,5 a 100mg/dia. 
(E) resolução espontânea e uso sintomático de aspirina. 

42 
A indicação de oxigenioterapia domiciliar em pacientes com 
DPOC, por um período mínimo de 15 horas por dia pode ser 
baseada na medida de oximetria digital, em repouso, com valores 
(A) Iguais ou menores que 82%. 
(B) Iguais ou menores que 84%. 
(C) Iguais ou menores que 86%. 
(D) Iguais ou menores que 88%. 
(E) Iguais ou menores que 90%. 

43 
Nos pacientes portadores de doença bronquiectásica, 
principalmente em lobos inferiores, assinale a afirmativa correta. 
(A) O uso de acetilcisteína tem eficácia comprovada 

estatisticamente como mucolítico. 
(B) É comum a evolução de hipoxemia progressiva. 
(C) A depuração do escarro pode ser obtida com mais facilidade 

através de fisioterapia respiratória. 
(D) Na exacerbação, é comum escarro purulento, febre e 

leucocitose. 
(E) Raramente a exacerbação da doença é associada a 

sangramento. 

44 
A indicação de tratamento da infecção latente tuberculosa 
(quimioprofilaxia secundária) em adultos com contatos 
domiciliares de paciente com tuberculose pulmonar bacilífero, 
depende do tamanho da enduração da prova tuberculínica. 
Segundo normas atuais do Ministério da Saúde, o tamanho da 
enduração, a partir do qual está indicado o tratamento, é de 
(A) 5 mm. 
(B) 10 mm. 
(C) 15 mm. 
(D) 20 mm. 
(E) 25 mm. 

45 
A descrição radiológica natomografia computadorizada de tórax 
de alta resolução, de imagens de faveolamento  bronquiolectasis 
de tração, distorção da arquitetura, espessamento septal 
intralobular e opacidades em vidro fosco, com distribuição em 
bases pulmonares, é auxiliar no diagnóstico de 
(A) pneumonia em organização criptogênica. 
(B) pneumonia intersticial descamativa. 
(C) fibrose pulmonar idiopática. 
(D) pneumonia intersticial inespecífica. 
(E) pneumonia intersticial linfoide. 

46 
Nos pacientes submetidos à ventilação mecânica e que 
desenvolvem pneumonia, o critério adicional, que melhora a 
exatidão diagnóstica da cultura de material colhido no lavado 
broncoalveolar, é: 
(A) menos de 5% das bactérias visualizadas no Gram são 

intracelulares. 
(B) mais de 10 células epiteliais no material. 
(C) um limiar de 10.000 unidades formadoras de colônias. 
(D) menos de 10% de neutrófilos polimorfo nucleares. 
(E) presença de menos de 5% de eosinófilos. 

47 
Em pacientes com diagnóstico confirmado de pneumonia por 
Micoplasma sp, o fármaco de primeira escolha para o tratamento é 
(A) cloranfenicol. 
(B) claritromicina. 
(C) cefotaxima. 
(D) vancomicina. 
(E) amicacina. 

48 
A broncoaspiração por disfunção da parte inferior da faringe ou 
do esôfago é um problema importante no acompanhamento dos 
pacientes portadores de 
(A) artrite reumatoide. 
(B) lúpus eritematoso sistêmico. 
(C) esclerodermia. 
(D) granulomatose de Wegener. 
(E) sarcoidose. 

49 
O aumento do risco de hepatoxicidade pelo uso de Rifampicina 
no tratamento dos pacientes com tuberculose, ocorre na vigência 
da utilização conjunta de 
(A) cetoconazol. 
(B) ritonavir. 
(C) teofilina. 
(D) enalapril. 
(E) propafenona. 

50 
Em adultos com distúrbio ventilatório obstrutivo, a realização de 
espirometria com prova broncodilatadora demonstra resultado 
estatisticamente positivo no ponto de corte de 
(A) VEF1 é igual ou superior a 200 ml e ao mesmo tempo igual ou 

superior a 12%do valor pré-broncodilatação. 
(B) VEF1/CVF aumentado em 10% do valor pré-broncodilatação. 
(C) VEF1 igual ou superior a 300 mL do valor pré-

broncodilatação. 
(D) VEF1 igual ou superiora 100 mL do valor pré-broncodilatação. 
(E) VEF1 igual ou superior a 20% do valor pré-broncodilatação. 

51 
A asbestose é uma doença pulmonar intersticial asbesto-induzida 
com ou sem espessamento pleural. O aparecimento dos sinais e 
sintomas como dispneia progressiva de esforço, estertores 
crepitantes e, ocasionalmente, baqueteamento digital, ocorre, na 
maioria das vezes, após um período de latência de exposição 
(A) de 1 a 3 anos. 
(B) de 4 a 5 anos. 
(C) de 6 a 9 anos. 
(D) de 10 a 20 anos. 
(E) acima de 30 anos. 
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52 
Nos pacientes com HIV, em tratamento para tuberculose 
pulmonar, e, usando terapia antirretroviral (TARV) altamente 
eficaz, pode ocorrer agravamento das lesões pré-existentes da 
tuberculose, achados de novas lesões pulmonares e 
linfonodomegalias com sinais flogísticos. 
O quadro descrito é consequência de 
(A) infecção por micobactéria resistente aos tuberculostáticos 

em uso. 
(B) resposta de reconstituição imune. 
(C) falta de adesão ao tratamento conjunto. 
(D) surgimento de infecção por bactéria inespecífica. 
(E) manifestação de doença por outras micobacterias não 

tuberculosas. 

53 
Num paciente com anemia aplástica e com neutropenia 
prolongada, que evolui com tosse e febre alta, não respondendo 
a antibióticos, o achado na tomografia computadorizada de tórax 
de nódulo com baixa atenuação circundante em vidro fosco  
(sinal do halo), pode auxiliar no diagnóstico de 
(A) criptococose. 
(B) nocardiose. 
(C) apergilose invasiva. 
(D) histoplasmose. 
(E) coccidioidomicose. 

54 
Nos casos de pacientes asmáticos que usam corretamente os 
medicamentos prescritos há pelo menos seis meses, que tiveram 
os fatores agravantes tratados, o diagnóstico de asma de difícil 
controle tem como critério: 
(A) uso de corticoide sistêmico oral, por mais de 50 dias no ano. 
(B) pelo menos uma ida anual ao pronto socorro, por 

exacerbação da asma. 
(C) necessidade praticamente semanal de beta 2 de curta 

duração. 
(D) uso concomitante de antileucotrieno. 
(E) uso imoderado de derivados da aminofilina. 

55 
Assinale a opção que indica o agente causal mais constantemente 
identificado como responsável pela pneumonia adquirida na 
comunidade em culturas de sangue ou material expectorado. 
(A) Streptococcus pneumoniae. 
(B) Haemophilus influenzae. 
(C) Moraxella catharrhalis. 
(D) Mycoplasma pneumoniae. 
(E) Klebsiella pneumoniae. 

56 
Na avaliação inicial do paciente com tosse há nove semanas está 
indicado 
(A) telerradiografia do tórax. 
(B) prova de função pulmonar. 
(C) ecocardiograma. 
(D) broncoscopia. 
(E) raio-X de seios da face. 

57 
Paciente de 42 anos, sexo feminino, tabagista, vem apresentando 
hemoptise há doze dias. A telerradiografia do tórax é normal. 
Assinale a opção que indica a abordagem diagnóstica 
subsequente para o caso descrito. 
(A) Repetir a telerradiografia do tórax. 
(B) Broncoscopia rígida. 
(C) Broncoscopia flexível. 
(D) Tomografia computadorizada do tórax de alta resolução. 
(E) Arteriografia pulmonar. 

58 
Assinale a opção que indica o padrão de respiração que pode ser 
observado nos pacientes com cetoacidose alcoólica.  
(A) Respiração de Biot. 
(B) Respiração de Cheyne-Stokes. 
(C) Respiração de Kussmaul. 
(D) Hiperventilação. 
(E) Respiração em gasping. 

59 
Paciente portador de carcinoma de grandes células de pulmão, 
em lobo inferior esquerdo, apresenta derrame pleural 
homolateral cujo estudo anatomopatológico foi positivo para 
malignidade. 
A esse respeito, assinale a opção que indica o estagiamento 
anatômico de doença. 
(A) Doença limitada 
(B) IIIA 
(C) IIIB 
(D) IV 
(E) Doença extensa 

60 
O volume máximo de ar expirado, a partir de uma inspiração 
máxima, define 
(A) o volume de reserva expiratório. 
(B) o volume corrente. 
(C) a capacidade vital inspiratória. 
(D) o volume de reserva inspiratória. 
(E) a capacidade vital. 

61 
Paciente de 27 anos, portador de asma brônquica intermitente e 
em uso regular da medicação, procura o Serviço de Emergência 
em crise de broncoespasmo com o fluxo de pico expiratório em 
45% do previsto. 
Assinale a opção que indica a conduta inicial adequada para o 
caso descrito. 
(A) Administrar broncodilatador de ação curta por via inalatória. 
(B) Realizar telerradiografia do tórax. 
(C) Administrar corticoesteroide intravenoso. 
(D) Administrar anti-colinérgico de ação curta por via inalatória. 
(E) Realizar hemogasometria arterial. 
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62 
Paciente portador de derrame pleural apresenta, na análise 
bioquímica do líquido pleural, a relação proteína do líquido 
pleural/sérica 0,6, relação desidrogenase láctica do líquido 
pleural/sérica 0,6, desidrogenase láctica do líquido pleural  
0,65 do limite superior da normalidade da desidrogenase láctica 
sérica e gradiente de albumina 1,3. 
De acordo com o caso descrito, assinale a opção que indica o 
provável diagnóstico etiológico do derrame com estas 
características bioquímicas. 
(A) Malignidade 
(B) Embolia pulmonar 
(C) Insuficiência cardíaca congestiva 
(D) Lupus eritematoso sistêmico 
(E) Pneumonia viral 

63 
Com relação à terapia para cessação do tabagismo, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Os efeitos adversos da terapia de reposição da nicotina 

dependem de sua formulação. 
(B) A cessação do tabagismo pode levar a quadro importante de 

depressão endógena. 
(C) A redução gradual do tabagismo não se mostra benéfica 

comparada com a abstinência abrupta. 
(D) A pré-contemplação é um importante estágio intermediário 

no processo de cessação. 
(E) Com a intervenção terapêutica combinada a maioria dos 

tabagistas consegue a abstinência perene. 

64 
Assinale a opção que indica a malignidade mais comum nos 
pacientes transplantados de pulmão. 
(A) Câncer de pulmão 
(B) Câncer de fígado 
(C) Câncer de cabeça e pescoço 
(D) Câncer de pele 
(E) Leucemia 

65 
Paciente de 55 anos, morador em área de risco, sofre uma lesão 
penetrante pulmonar por projétil de arma de fogo de alta 
velocidade. Realizada a drenagem torácica fechada o paciente 
apresenta hemoptise moderada. 
Assinale a opção que indica a conduta a ser adotada para o caso 
descrito. 
(A) Toracotomia exploradora 
(B) Broncoscopia rígida 
(C) Intubação orotraqueal 
(D) Traqueostomia 
(E) Reposicionamento de dreno torácico 

66 
Com relação à trombose venosa profunda, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) A trombose venosa profunda de membros superiores não é 

causa de embolia pulmonar. 
(B) A trombose venosa profunda mesmo sem tratamento não se 

propaga proximalmente. 
(C) A embolia pulmonar decorre principalmente de trombose 

venosa profunda em região distal dos membros inferiores. 
(D) O teste do D-dímero possui elevado valor preditivo positivo e 

especificidade. 
(E) O teste do D-dímero negativo, em um contexto de baixa 

probabilidade, praticamente exclui o diagnóstico de embolia 
pulmonar. 

67 
Com relação à granulomatose de Wegener, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) É uma vasculite de médios vasos. 
(B) Os achados radiológicos mais comuns são frequentemente 

incidentais. 
(C) Presença de ANCA entre 50 e 70% dos casos. 
(D) Acometimento em sistema nervoso central entre 70 e 80% 

dos casos. 
(E) Apresenta Inflamação granulomatosa, assim como a 

poliangeíte microscópica. 

68 
Assinale a opção que indica a condição que configura uma  
contra-indicação absoluta para realização de broncoscopia. 
(A) PaO2 de 80 mmHg. 
(B) Creatinina sérica em 3mg/dL. 
(C) Presença de doença cardíaca valvular. 
(D) Contagem de plaquetas abaixo de 50.000/mm3.  
(E) Suspeita de tumor carcinoide brônquico. 

69 
Paciente de 65 anos, tabagista, assintomático, apresenta na 
telerradiografia do tórax uma imagem nodular solitária com  
1,9 cm de diâmetro. A tomografia computadorizada do tórax 
visualiza um padrão intralesional de gordura e calcificação tipo 
pipoca. 
Assinale a opção que indica o principal diagnóstico para o caso 
descrito. 
(A) Carcinoma broncogênico 
(B) Lipoma 
(C) Silicose 
(D) Ilhota óssea 
(E) Hamartoma 

70 
Assinale a opção que indica o melhor critério para o diagnóstico 
de probabilidade da fibrose pulmonar idiopática. 
(A) Idade maior que 50 anos. 
(B) Início insidioso de dispneia aos esforços. 
(C) Duração da enfermidade igual ou maior a 3 meses. 
(D) Estertoração inspiratória tipo “velcro” em ambas as bases. 
(E) Infiltrado reticular nas bases com opacidade em vidro fosco, 

na tomografia computadorizada de alta resolução. 
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