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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

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

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. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. 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 (sessenta) 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 
ruídos, 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. 



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. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A CHAVE
Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo 

tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um 
relacionamento. A chave, por exemplo. Embora 
caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na 
vida dos casais. O momento em que você oferece a 
chave da sua casa é aquele em que você renuncia à 
sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de 
volta - ou troca a fechadura da porta -  está retomando 
aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O 
segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como 
é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela 
cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. 
Carregada de expectativas e temores, a chave será 
entregue de forma tímida e casual, como se não fosse 
importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, 
pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, 
não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. 
Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de 
confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a 
sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge 
da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores 
sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, 
evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta 
que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, 
quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. 
Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, 
mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, 
com um sorriso nos lábios, que suas emoções 
são compartilhadas. Compreende que está sendo 
convidado a participar de outra vida. Sente, com 
enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa 
tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. 
Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um 
novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para 
mim o momento de máximo otimismo.

[...]
Você tem certeza de que a outra pessoa ficará 

feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme, 

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela 
a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto 
querido se abre num sorriso sem reservas, que você 
não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma 
aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não 
está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um 
olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá 
na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. 
É como estar no início de um sonho em que nada 
pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, 
herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte 
da espécie feliz dos adultos livres que são amados e 
correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, 
aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa 
do mundo, não são.

[...]
A gente sabe que essas coisas, às vezes, são 

efêmeras, mas é tão bonito.
Pode ser que dentro de três meses ou três anos a 

chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de 
uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá 
porta alguma exceto a da memória, que poderá ser 
boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão 
daquela ferramenta sem propósito provoquem um 
sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave 
do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em 
que a solidão virou estandarte exibido como prova 
de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade 
inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a 
disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada 
liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam 
dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, 
correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de 
dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa 
“eu também”. Oferece a chave quem está pronto, 
aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a 
sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada 
mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma 
esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/no-
ticia/2015/04/chave.html
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QUESTÃO 01
Em relação ao texto, assinale a alternativa 
correta.

(A) O autor considera as chaves da despedida a pior 
coisa do mundo. 

(B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua 
casa ao outro mais um simples passo que ocorre 
com a evolução do relacionamento.

(C) O autor considera a chave um dos objetos que dão 
a medida exata de um relacionamento.

(D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa 
para alguém, é o momento em que você confirma e 
assume sua privacidade em nome do amor.

(E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao 
outro, carrega somente  expectativas boas e 
nenhum temor. 

QUESTÃO 02
Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem 
está pronto, aceita a chave quem a deseja, 
reciproca, oferecendo a sua, quem sente que 
é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar 
que

(A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na 
segunda oração do período.

(B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em 
que está presente. 

(C) “reciproca” é uma palavra proparoxítona e deveria 
receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.

(D) todos os termos “a” presentes no período são 
artigos femininos. 

(E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa 
intensidade. 

QUESTÃO 03
Em “... quando chega à sua própria casa e vai 
abrir a porta.”, a crase 

(A) é facultativa.
(B) é obrigatória. 
(C) foi utilizada incorretamente.
(D) foi utilizada para atender a regras de concordância. 
(E) foi utilizada por causa da presença da palavra 

feminina “porta”.

QUESTÃO 04
Em relação ao excerto: “O primeiro momento 
é de exaltação e esperança. O segundo é 
sombrio.”, é correto afirmar que

(A) a primeira oração refere-se à solicitação de 
devolução da chave por uma das partes do casal. 

(B) a segunda oração refere-se ao momento de 
oferecimento da chave ao outro por uma das partes 
do casal.

(C) ocorre uma elipse na segunda oração. 
(D) “sombrio” exerce a função de objeto direto. 
(E) “exaltação e esperança” são complementos 

nominais preposicionados.

QUESTÃO 05
Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, 
são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma 
inadequação gramatical quanto à 

(A) acentuação gráfica.
(B) ortografia.
(C) regência.
(D) concordância.
(E) pontuação.

QUESTÃO 06
Em “... um sorriso agridoce, grisalho de 
nostalgia.”, o termo destacado significa 

(A) saudade.
(B) indiferença.
(C) indecisão.
(D) morbidez.
(E) languidez.

QUESTÃO 07
Em “Não interessa se você dá ou ganha a 
chave...”, temos 

(A) um período composto apenas por coordenação.
(B) um período simples.
(C) um período composto apenas por subordinação.
(D) um período composto por subordinação e 

coordenação.
(E) dois períodos.

QUESTÃO 08
Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo 
destacado exerce função sintática de

(A) objeto indireto.
(B) objeto direto.
(C) sujeito.
(D) complemento nominal.
(E) agente da passiva.

QUESTÃO 09
Pelo texto, infere-se que são termos que o autor 
utiliza para designar “a chave” após o fim de 
um relacionamento, EXCETO

(A) ferramenta sem propósito.
(B) chave do adeus.
(C) chave inútil e esquecida.
(D) chaves de despedida.
(E) chave falsa. 
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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 10
No texto, o autor considera “a chave” 
oferecida ao outro, em um relacionamento, 

(A) uma joia. 
(B) uma aliança. 
(C) um sorriso agridoce.
(D) um buquê de flores.
(E) um totem de confiança.

QUESTÃO 11
Na loja A, é possível comprar um HD 
externo por R$ 300,00. Para obter a garantia 
estendida, um comprador deve desembolsar 
mais 12% do valor da mercadoria. Dessa 
forma, se alguém deseja comprar tal produto 
com garantia estendida, deve desembolsar, 
exatamente,

(A) R$ 330,00.
(B) R$ 336,00.
(C) R$ 350,00.
(D) R$ 360,00.
(E) R$ 390,00.

QUESTÃO 12
Enquanto Ana esperava por Beto, que estava 
atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: 
“Chego em um quinto de hora”. A quantos 
minutos isso corresponde?

(A) 5 minutos
(B) 10 minutos
(C) 30 minutos
(D) 300 minutos
(E) 12 minutos
 

QUESTÃO 13
O conjunto formado pelas letras da palavra 
ORDEM e o conjunto formado pelas letras da 
palavra PROGRESSO têm quantos elementos 
em sua intersecção?

(A) 5
(B) 9
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14
Na sequência de palavras A, BU, CAI, DADO, 
ESTAR, ......., a sexta palavra é

(A) FOFOCA.
(B) BANANA.
(C) ÁRVORE.
(D) CAFÉ.
(E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15
Sabendo que a implicação “Se a canoa não 
virar, eu chego lá” é falsa, então,

(A) “A canoa vira”.
(B) “Eu chego, independente da canoa”.
(C) “A canoa vira e eu chego”.
(D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
(E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.
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L 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 16
Quanto à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa 
correta.

(A) A integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com doações feitas por pacientes.

(B) A EBSERH terá por finalidade a prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e de apoio, e terapêutico à 
comunidade, podendo ser de forma gratuita ou 
onerosa, conforme a renda do paciente.

(C) As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde a serem prestadas pela 
EBSERH estão inseridas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde e do Sistema Particular e 
Suplementar de Saúde.

(D) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das 
despesas com o atendimento de consumidores e 
respectivos dependentes de planos privados de 
assistência à saúde, na forma da lei.

(E) No desenvolvimento de suas atividades, a 
EBSERH observará as orientações da Política 
Nacional de Educação, de responsabilidade do 
Ministério da Educação.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa correta.

(A) As instituições congêneres de que trata a Lei 
12.550/2011 referem-se exclusivamente às 
instituições públicas federais que desenvolvam 
atividades de ensino e pesquisa na área da 
saúde. 

(B) Os servidores titulares de cargo efetivo em 
exercício na instituição federal de ensino que 
exerçam atividades relacionadas ao objeto 
da EBSERH poderão ser a ela cedidos para 
realização de atividades de assistência à saúde 
e administrativas. 

(C) Parte do lucro líquido da EBSERH deverá ser 
entregue aos cofres da União, para investimento 
em campanha de saúde preventiva. 

(D) A EBSERH será administrada por um Conselho 
de Administração, com funções fiscalizatórias, 
por uma Diretoria Executiva e com funções 
deliberativas, por um Conselho Fiscal e um 
Conselho Consultivo. 

(E) A atuação de membros da sociedade civil no 
Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares será remunerada e será 
considerada função relevante. 

QUESTÃO 18
Quanto à Diretoria Executiva da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) Podem participar da Diretoria Executiva os que 
tiverem sido declarados falidos ou insolventes. 

(B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a 
modificação do capital social. 

(C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter 
notório conhecimento na área de gestão, de 
atenção hospitalar e do ensino em saúde há 
mais de 5 anos. 

(D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a 
contratação de empréstimo no interesse da 
EBSERH. 

(E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente 
e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a 
qualquer tempo pelo Presidente da República, 
por indicação do Ministro de Estado da Educação. 

QUESTÃO 19
Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) Os membros do Conselho Consultivo serão 
indicados bienalmente e designados pelo 
Ministro de Estado da Saúde. 

(B) O Conselho Consultivo será constituído por dois 
representantes do Ministério da Saúde. 

(C) O Conselho Consultivo será constituído por um 
representante dos usuários dos serviços de 
saúde dos hospitais universitários federais, filiais 
da EBSERH, indicado pelo Conselho Nacional 
de Saúde. 

(D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a 
modificação do capital social, orçamento, planos 
de investimento, transformação, incorporação, 
fusão ou cisão. 

(E) O Conselho Consultivo da EBSERH reunir-se-á 
extraordinariamente, somente a pedido do seu 
presidente. 

QUESTÃO 20
Quanto ao órgão de Auditoria Interna da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
assinale a alternativa correta.

(A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao 
Conselho Fiscal. 

(B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da 
EBSERH. 

(C) A nomeação, designação, exoneração ou 
dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria 
Interna da sede será submetida, pelo Presidente 
da EBSERH, à aprovação do Conselho de 
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

Administração e, subsequentemente, à 
aprovação da Controladoria-Geral da União. 

(D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao 
menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras, elaboradas 
periodicamente pela EBSERH. 

(E) A Auditoria Interna precisa de autorização do 
Conselho de Administração para ter acesso 
a registros, pessoal, informações, sistemas e 
propriedades físicas relevantes à execução de 
suas ações de controle. 

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta. 

(A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público. 

(B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde, em caráter concorrente com a 
iniciativa pública.

(C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde 
as instituições públicas de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, 
inclusive de sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para saúde. 

(D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) as atividades preventivas. 

(E) O desenvolvimento de políticas econômicas não 
tem relação com os objetivos do SUS. 

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
princípio ou diretrizes do Sistema Único de 
Saúde.

(A) Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde, exceto em casos de doença 
terminal. 

(B) Divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário. 

(C) Descentralização político-administrativa, com 
direção única em cada esfera de governo. 

(D) Integração em nível executivo das ações de 
saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

(E) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral. 

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta.

(A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde 
não tem a participação da iniciativa privada. 

(B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo 
Estado, em articulação com os Municípios, 
inexistindo Regiões de Saúde interestadual. 

(C) A instituição das Regiões de Saúde observará 
cronograma no Plano Plurianual do Governo 
Federal. 

(D) As Regiões de Saúde não serão referência para 
as transferências de recursos entre os entes 
federativos. 

(E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve 
conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 
primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial, atenção ambulatorial especializada 
e hospitalar e vigilância em saúde. 

QUESTÃO 24
Quanto à seguridade social, assinale a 
alternativa correta.

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas, com acesso preferencial aos mais 
pobres. 

(B) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede centralizada e constitui um sistema 
único. 

(C) A União aplicará anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde, valor não inferior 
a 15% (quinze por cento) da receita corrente 
líquida do respectivo exercício financeiro. 

(D) As ações e serviços públicos de saúde não 
contarão com a participação da comunidade. 

(E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público. 
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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 25
Quanto à seguridade social, assinale a 
alternativa correta.

(A) As instituições privadas poderão participar de 
forma subsidiária do Sistema Único de Saúde. 

(B) É permitida a destinação de recursos públicos 
para auxiliar as instituições privadas com fins 
lucrativos. 

(C) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde do País, salvo nos casos previstos em 
lei. 

(D) Não compete ao Sistema Único de Saúde 
ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde. 

(E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar 
na proteção do meio ambiente, exceto o meio 
ambiente do trabalho. 

QUESTÃO 26
Sobre disfunção erétil no idoso, assinale a 
alternativa correta.

(A) No homem idoso senescente, o período refratário 
entre os orgasmos pode durar até 18 horas.

(B) Entre os antidepressivos, a venlafaxina e a 
mirtazapina são as drogas que mais contribuem 
para a disfunção erétil.

(C) Inibidores da 5 alfa redutase não interferem na 
libido ou na fase ejaculatória.

(D) Não é recomendada a associação entre os 
inibidores da 5 fosfodiesterase e bloqueadores 
alfa-adrenérgicos devido ao risco de hipotensão 
sintomática.

(E) Pacientes submetidos à cirurgia de 
revascularização miocárdica aberta devem evitar 
o ato sexual por pelo menos 6 meses após o 
procedimento.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa correta.

(A) A principal diferença que existe entre a demência 
e o transtorno cognitivo leve é o comprometimento 
funcional.

(B) Hipotireoidismo, hematoma subdural e 
hidrocefalia de pressão normal são doenças 
que podem se apresentar como demências 
irreversíveis.

(C) O diagnóstico de síndromes demenciais 
comumente é realizado nos primeiros sintomas 
da doença, devido à especificidade de 
apresentação

(D) O tipo de demência irreversível com maior 
prevalência na população brasileira é a demência 
frontotemporal.

(E) Na demência de Alzheimer, o uso de memantina 
está indicado no início da doença para controle 
de sintomas comportamentais.

QUESTÃO 28
É recomendado na consulta do paciente 
idoso:

(A) avaliar apenas uma queixa por consulta, de 
modo a não deixá-la muito demorada.

(B) checar comorbidades, funcionalidade e 
medicações em uso.

(C) ter um raciocínio unicista, ou seja, tentar agrupar 
todos os sintomas descritos em uma única 
doença.

(D) entrevistar somente o acompanhante, já que 
o idoso tem dificuldades para relatar seus 
síntomas.

(E) aferir a pressão arterial somente com o paciente 
deitado, pois é a melhor posição para checagem 
de hipotensão postural.

QUESTÃO 29
Paciente de 92 anos, acamado, portador 
de síndrome demencial em fase avançada, 
apresenta úlcera em região sacral de 10 cm 
de diâmetro, rasa, sem secreção, com bordas 
bem delimitadas, alteração na pigmentação 
da pele ao redor da lesão e algumas vesículas. 
Referente ao diagnóstico e à conduta mais 
apropriada, assinale a alternativa correta.

(A) Trata-se de úlcera de decúbito grau II, podendo-
se utilizar substâncias hidrocoloides, controle 
analgésico, limpeza com soro fisiológico e 
mudança de decúbito.

(B) Trata-se de úlcera de decúbito grau IV. Por ser 
uma lesão extensa, o melhor tratamento é o 
cirúrgico.

(C) Trata-se de úlcera de decúbito grau I. Apenas a 
troca de decúbito será suficiente.

(D) Trata-se de úlcera de decúbito grau II. Deve-se 
suplementar a dieta com proteína.

(E) Trata-se de úlcera de decúbito grau III. Deve-se 
suplementar a dieta com proteína, realizar a troca 
de decúbito e utilizar substâncias emolientes. 
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QUESTÃO 30
As síndromes mielodisplásicas envolvem um 
grupo heterogêneo de alterações malignas do 
sistema hematopoiético. Sobre esse grupo 
de doenças, assinale a alternativa correta.

(A) Os pacientes frequentemente apresentam-
se sintomáticos no momento do diagnóstico, 
principalmente em decorrência de quadros 
hemorrágicos.

(B) A anemia tipicamente é do tipo microcítica e 
normocrômica.

(C) Medicações como metotrexate, fenitoína e 
enalapril podem gerar displasia medular e 
mimetizar quadro semelhante à síndrome 
mielodisplásica na biópsia de medula.

(D) O diagnóstico diferencial inclui anemia aplásica e 
mielofibrose.

(E) Habitualmente, a medula óssea é hipocelular e 
acompanhada por displasia.

QUESTÃO 31
Sobre a pele do idoso, é correto afirmar que

(A) o fotoenvelhecimento é revertido com sucesso 
com aplicação de ácido retinoico. 

(B) atipias celulares e desorganização da polaridade 
dos queratinócitos são consequências do 
envelhecimento fisiológico.

(C) o efeito do fotoenvelhecimento na derme envolve 
aumento de glicosaminoglicanos e infiltrado 
inflamatório modesto em áreas perivasculares.

(D) o uso de nitrogênio líquido é a primeira escolha 
para o tratamento de carcinoma basocelular, por 
ser menos invasivo e ter poucos efeitos adversos.

(E) a queratose actínica tem maior prevalência em 
indivíduos mais idosos e do sexo feminino.

QUESTÃO 32
Mulher, 74 anos, portadora de osteoporose e 
hipertensão arterial, em uso de alendronato 
70 mg/semana e losartana 50 mg/dia, vai à 
consulta com exames de função tireoideana 
TSH 0,01 mU/L e T4 livre 1,4 ng/dL. O 
diagnóstico e a conduta mais apropriada para 
este caso são, respectivamente,

(A) alteração da função tireoideana de origem 
medicamentosa e o tratamento da hipertensão 
arterial deve ser repensado.

(B) hipertireoidismo por doença de Graves e a 
paciente deve ser tratada com metimazol.

(C) hipertireoidismo subclínico e a paciente deve ser 
tratada com metimazol.

(D) hipertireoidismo subclínico e a paciente deve 
ser mantida em observação, sem tratamento 
medicamentoso específico para a tireoide.

(E) hipotireoidismo e o tratamento é levotiroxina.

QUESTÃO 33
Com relação às doenças cerebrovasculares, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A hemorragia intraparenquimatosa é geralmente 
derivada de arteríolas e vasos de pequeno 
calibre. 

(B) A anticoagulação com heparina aumenta 
a mortalidade e piora o prognóstico, se 
administrada nas primeiras 48h do acidente 
vascular encefálico isquêmico. 

(C) Os infartos lacunares são infartos não corticais 
ocasionados pela oclusão de ramo isolado 
penetrante de grandes artérias. 

(D) Pacientes com AVC agudo que evoluem com 
febre apresentam piora da isquemia cerebral.

(E) As alterações neurológicas decorrentes de 
hemorragia intraparenquimatosa ocorrem 
subitamente e não pioram nas horas 
subsequentes ao evento.

QUESTÃO 34
Paciente de 78 anos, sexo feminino, queixa-
se de insônia. Refere que vai dormir às 21 h, 
acorda entre 3 e 4 h da manhã e não consegue 
dormir mais. Desperta facilmente com ruídos 
do ambiente. Não tem sonolência diurna, 
é funcional para atividades instrumentais 
de vida diária e não faz uso de nenhuma 
medicação. Referente ao caso apresentado, 
qual é o melhor diagnóstico e a melhor 
conduta, respectivamente?

(A) Mudanças  fisiológicas do sono no 
envelhecimento. Orientações gerais sobre 
medidas de higiene do sono.

(B) Insônia terminal. Prescrição de benzodiazepínico 
de curta duração como alprazolam.

(C) Insônia inicial. Prescrição de indutores do sono 
como zolpidem.

(D) Fragmentação do sono. Prescrição de 
melatonina.

(E) Transtorno de ansiedade. Prescrição de 
inibidores seletivos da recaptação de serotonina.
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QUESTÃO 35
Com relação ao processo de envelhecimento, 
assinale a alternativa correta.

(A) Senilidade é um termo que determina um 
diagnóstico e deve ser tratado.

(B) O processo de envelhecimento é homogêneo, ou 
seja, sem grandes diferenças entre os indivíduos.

(C) Indivíduos idosos cognitivamente normais 
apresentam perda do volume cerebral, sendo 
essa diferença predominantemente às custas de 
substância branca.

(D) O binômio saúde-doença é determinado pelos 
comportamentos ao longo da vida e não sofre 
influência da herança genética.

(E) São exemplos do fenômeno da senescência 
a redução na estatura, a redução da massa 
muscular, o aumento da frequência cardíaca e a 
redução das papilas gustativas.

QUESTÃO 36
Paciente de 72 anos, sexo masculino, 
portador de úlcera péptica gástrica  
e  anatomopatológico  positivo para 
Helicobacter pilori,  sem sinais de 
malignidade na amostra. O médico que 
o atendeu prescreveu pantoprazol, 
claritromicina e amoxacilina. Sobre esse 
caso, assinale a alternativa correta.

(A) A taxa de reinfecção pós-tratamento é baixa.
(B) O tratamento visa ao controle e à não erradicação 

da bactéria.
(C) A presença de Helicobacter pilori em úlceras 

dessa natureza eleva os riscos de carcinogênese.
(D) Não há necessidade de reavaliação endoscópica 

após o tratamento.
(E) Não há associação entre idade elevada e risco 

de perfuração da úlcera.

QUESTÃO 37
Sobre diabetes no idoso, assinale a alternativa 
correta.

(A) O alvo de hemoglobina glicada para o controle da 
doença é o mesmo dos adultos jovens – 6,5%.

(B) Sulfonilreias são drogas proscritas para o idoso.
(C) Inibidores da enzima conversora de angiotensina 

devem ser utilizados para prevenção de 
nefropatia diabética, mesmo em pacientes não 
hipertensos.

(D) Metformina pode ser usada sem restrições em 
pacientes diabéticos com clearance de creatinina 
acima de 30 ml/min.

(E) Todos os pacientes portadores de diabetes 
devem ser rastreados para doenças 
cardiovasculares independente da idade e dos 
sintomas apresentados.

QUESTÃO 38
Mulher, 71 anos, vai à consulta com queixa 
de perda de memória, principalmente para 
recordar nomes de pessoas, dificuldade para 
lembrar recados e para encontrar objetos 
guardados em casa. Foi acompanhada pela 
filha, que não percebe falhas de memória 
na mãe e refere que ela mora sozinha e 
cuida da casa, mas observa que a mãe está 
progressivamente mais calada, não quer 
sair de casa, chora com frequência e não 
quer mais frequentar atividades de lazer. 
Durante a aplicação do miniexame do estado 
mental, a paciente não participou do teste, 
respondendo “não sei” para a maioria das 
perguntas. O diagnóstico mais provável é

(A) demência vascular.
(B) demência frontotemporal. 
(C) demência de Alzheimer.
(D) envelhecimento normal.
(E) pseudodemência depressiva.

QUESTÃO 39
É/são princípio(s) dos cuidados paliativos:

(A) acelerar o processo de morte com o objetivo de 
aliviar o sofrimento humano.

(B) sedar o paciente uma vez que a medicina é 
incapaz que controlar sua doença.

(C) converter pacientes em fase final de vida para 
uma determinada crença religiosa que conceda 
maior tranquilidade espiritual.

(D) permitir que todos os recursos intervencionistas 
sejam utilizados, mesmo em quadros de mal 
prognóstico e doenças degenerativas sem 
possibilidade de cura.

(E) buscar o controle da dor rapidamente e 
promover alívio de todo e qualquer sintoma que 
desencadeie sofrimento humano nas esferas 
físicas, psíquicas e emocionais.

QUESTÃO 40
Mulher, 67 anos, vai à consulta com queixa 
de tontura rotatória, com menos 1 minuto 
de duração, desencadeada por movimentos 
bruscos da cabeça. À manobra de Dix Hallpike, 
é evidenciado nistagmo horizontal unilateral, 
que desapareceu espontaneamente após 30 
segundos. O diagnóstico mais provável é

(A) vertigem posicional paroxística benigna (VPPB).
(B) neurinoma do acústico. 
(C) neuronite vestibular.
(D) depressão. 
(E) AVC cerebelar.
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QUESTÃO 41
Sobre massa óssea, osteoporose e suas 
complicações, assinale a alternativa correta.

(A) A fratura de fêmur proximal apresenta taxa de 
mortalidade de 50% para mulheres e 30% para 
homens em até 3 meses após o acidente.

(B) Artrite reumatoide, câncer de mama e mieloma 
múltiplo são causas secundárias de osteoporose.

(C) Na composição do esqueleto normal, há 
aproximadamente 20% de osso cortical e 80% 
de osso trabecular.

(D) A maioria das fraturas vertebrais por fragilidade 
ocorre nas vértebras torácicas superiores e nas 
lombares inferiores. 

(E) CTX (C-telopeptídeo) e osteocalcina são 
biomarcadores de reabsorção óssea.

QUESTÃO 42
Em relação ao Estatuto do Idoso, assinale a 
alternativa correta.

(A) É assegurado o benefício mensal de 1 salário-
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 
Assistência Social  (Loas), para idosos com mais 
de 65 anos que não possuam meios para prover 
sua subsistência nem tê-la provida por sua 
família.

(B) O Estatuto do Idoso é uma lei que regula os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual 
ou superior a 50 anos.

(C) O último critério de desempate em concursos 
públicos deverá ser a idade, dando preferência 
para pessoas mais jovens.

(D) É assegurada a reserva, para o idoso, de 20% 
das vagas nos estacionamentos públicos e 
privados.

(E) No transporte coletivo interestadual, é 
assegurada a reserva de 10 vagas gratuitas por 
veículo para idosos com renda igual ou inferior a 
dois salários mínimos.

QUESTÃO 43
Assinale a alternativa correta.

(A) Bacteriúria e leucocitúria são comuns na mulher 
idosa, mesmo na ausência de infecção do trato 
urinário.

(B) Piora aguda da incontinência urinária não pode 
ser considerada um sintoma de infecção urinária  
na mulher idosa.

(C)  A sonda vesical de demora deve ser trocada 
toda semana para reduzir os riscos de infecção 
urinária.

(D) O uso de estrógeno tópico vaginal, em mulheres 
na pós-menopausa com infecção urinária de 
repetição, não tem qualquer efeito na prevenção 
dos quadros infecciosos.

(E) As bactérias gram-positivas são as mais 
envolvidas com a infecção urinária no idoso.

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 
delirium no idoso.

(A) Alteração na atenção, consciência e curso 
flutuante fazem parte dos critérios diagnósticos.

(B) São causas de delirium: meningite, efeito adverso 
de drogas, insuficiência hepática.

(C) A prevenção de delirium inclui o uso de próteses 
auditivas ou óculos para os pacientes portadores 
dessas deficiências, manejo adequado da dor e 
mobilização precoce.

(D) Não há associação entre o delirium e o aumento 
na mortalidade.

(E) Delirium é comum em pacientes sob cuidados 
paliativos em fase final da vida.
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QUESTÃO 45
Homem, 69 anos, chega ao pronto 
atendimento com 3 dias de evolução de tosse 
produtiva e secreção amarelada, dor torácica 
à direita ventilatório-dependente, frequência 
respiratória 30 ipm, PA 120 x 80, frequência 
cardíaca 92 bpm, boa perfusão periférica, alerta 
e orientado. Rx tórax mostra consolidação 
alveolar em base direita. O paciente é 
portador de insuficiência coronariana estável, 
medicado com carvedilol, ramipril, aspirina, 
sinvastatina. Há 1 ano, o paciente recebeu a 
vacina antipneumocócica polissacarídica 23 
valente. Assinale a alternativa correta sobre o 
diagnóstico e a conduta nesse caso.

(A)  A idade, a frequência cardíaca e o tempo de 
evolução são fatores de mal prognóstico e o 
paciente deve ser internado.

(B) Como o paciente foi vacinado contra pneumonia, 
esse diagnóstico fica improvável e portanto 
deve-se buscar outras doenças, como neoplasia 
ou tromboembolismo pulmonar.

(C) As bactérias mais frequentemente implicadas 
são Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa e Proteus.

(D) O fato do paciente ser idoso e não apresentar 
delirium indica infecção branda, portanto o 
tratamento deve ser por via oral e em domicílio.

(E) Mesmo que o paciente tenha exames de 
bioquímica e gasometria normais, ele apresenta 
critérios clínicos para internação hospitalar.

QUESTÃO 46
Sobre as síndromes demenciais, assinale a 
alternativa correta.

(A) Na demência por corpúsculos de Lewy, os 
sintomas comportamentais não respondem aos 
anticolinesterásicos assim como em outros tipos 
de demências. 

(B) Na demência alcoólica, os sintomas iniciais 
são predominantemente de comprometimento 
frontal, como desinibição social, desrespeito às 
normas sociais, apatia e afetividade rasa.

(C) A demência frontotemporal é mais prevalente em 
indivíduos entre 65 e 75 anos.

(D) Mioclonias e convulsões não são sintomas 
associados à demência pelo vírus HIV.

(E) Entre os anticolinesterásicos, a galantamina é a 
droga com maior interação com betaboqueadores 
e portanto essa associação deve ser evitada.

QUESTÃO 47
Assinale a alternativa correta.

(A) Perda de peso em idosos é fator preditivo para 
mortalidade.

(B) Deve ser investigada perda de peso a partir de 
20% do peso corporal em seis meses.

(C) A miniavaliação nutricional é um instrumento não 
apropriado para ser utilizado ambulatorialmente.

(D) Os principais causadores de perda de peso em 
idosos são as doenças neoplásicas.

(E) A caquexia é um mecanismo secundário a 
doenças específicas e não envolve a participação 
de interleucinas.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 
uso de ressonância magnética em exames de 
imagem.

(A) O principal contraste utilizado é o gadolinium.
(B) Portadores de marca-passo não devem realizar 

o exame.
(C) A ressonância magnética com contraste é o 

exame de escolha para pacientes nefropatas em 
hemodiálise.

(D) Pacientes portadores de filtro de veia cava 
podem realizar ressonância magnética.

(E) Pacientes clinicamente instáveis não devem 
realizar ressonância magnética.

QUESTÃO 49
Com relação ao envelhecimento da população 
brasileira, assinale a alternativa correta.

(A) O Brasil apresenta um lento processo de 
envelhecimento da população, nos mesmos 
moldes dos países europeus.

(B) O aumento da longevidade está ocorrendo 
devido à melhoria das  condições sanitárias e 
ao acesso a serviços de saúde, campanhas 
de vacinação, maior escolaridade, avanços da 
medicina e melhor controle de doenças infecto-
contagiosas.

(C) A expectativa de vida do brasileiro ao nascer é 
atualmente de 85 anos.

(D) A parcela da população que mais cresce 
atualmente é a de idosos com menos de 70 anos.

(E) Existem mais homens idosos que mulheres 
idosas.
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QUESTÃO 50
Homem de 63 anos vai à consulta com quadro 
de tremor simétrico de membros superiores, 
que pioram com o ato de pegar objetos e ao 
levar um talher à boca durante as refeições. 
Não tem sintomas associados nem queixa de 
memória. O diagnóstico mais provável é

(A) tremor essencial. 
(B) doença de Parkinson.
(C) parkinsonismo.
(D) efeito colateral de betabloqueador.
(E) coreia.




