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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o  emprego 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  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.  A Folha de Respostas deve ser preenchida 
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. Os 3 
(três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

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 prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

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.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de 
certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez 
disso, transformaram-se numa fonte prolífica de 
ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado 
repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma 
vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca 
vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão 
parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz 
consequências para os vínculos que são construídos. 
Estamos em rede, mas isolados dentro de uma 
estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos 
expõe. É isso mesmo? 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu 
livro Medo líquido, diz que estamos fragilizando 
nossas relações e, diante disso, nos contatamos 
inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que 
usamos, acreditando que a quantidade vai superar a 
qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos 
modernos, os homens precisam e desejam que seus 
vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso 
acontece? Seriam as novas redes de relacionamento 
que são formadas em espaços digitais que trazem a 
noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão 
com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de 
isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, 
quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida 
ela está no painel do celular. “Preferimos investir 
nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, 
esperando que em uma rede sempre haja celulares 
disponíveis para enviar e receber mensagens de 
lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas 
pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos 
impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, 
Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade 
de novas mensagens, novas participações, para as 
manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. 
Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros 
somente se conectados a essas redes. Fora delas 
os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um 
cemitério de esperanças destruídas e expectativas 
frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, 
parece que participa de tudo, mas os habitantes 

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos 
problemas em vez de enfrentá-los. Quando as 
manifestações vão para as ruas, elas chamam a 
atenção porque se estranha a formação de redes 
de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise 
de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e 
bem protegidas, lugares onde se esperava retirar 
(enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que 
precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, 
duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos 
se transformam em territórios de fronteira em que é 
preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos 
de reconhecimento.”

(http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados
-em-rede)

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, para o sociólogo 
Zygmunt Bauman, as relações humanas 
modernas

(A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes 
substituíram o contato face a face, gerando, assim, 
maior conforto espiritual.

(B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam 
a qualidade ao invés da quantidade.

(C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas 
cotidianos, eliminando os conflitos de 
reconhecimento.

(D)  são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando 
cada vez mais espaço e sendo concretizadas no 
espaço físico.

(E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam 
pela quantidade em lugar da qualidade, fato que 
se expressa pelas relações em rede. 

QUESTÃO 02
Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os 
homens precisam e desejam que seus vínculos 
sejam mais sólidos e reais porque,

(A) nas redes, o homem encontra um espaço de 
lealdade.

(B) possivelmente, os relacionamentos em rede 
trazem o desejo de aproximação em momentos de 
isolamento. 

(C) quanto menor são as telas dos celulares, mais 
numerosas são suas redes de relacionamentos. 

(D)  em uma rede, sempre há celulares disponíveis para 
enviar e receber mensagens instantaneamente.

(E)  com frequência, a liquidez do mundo moderno 
corrói a vida.
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QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A)  Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar 
de soar.’ - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão 
é utilizado para introduzir um discurso 
indireto. 

(B)  Em “[...] Fora delas os relacionamentos são 
frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada 
para separar termos de mesma função 
morfossintática.

(C)  Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas 
os habitantes dessa atual modernidade, na 
verdade, fogem dos problemas em vez de 
enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados 
para apresentar um aposto enumerador.

(D)  Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças 
em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas 
da palavra “redes” são utilizadas para criar uma 
ironia pelo autor do texto.

(E)  Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) 
a armadura pesada [...]”, os parênteses são 
utilizados para inserir uma explicação do que foi 
apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04
Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, 
seres que se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes.[...]”, o termo em 
destaque pode ser substituído, sem prejuízo 
gramatical ou alteração de sentido, por

(A)  conquanto.
(B)  porquanto.
(C)  contudo.
(D)  pois.
(E)  todavia.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta. 

(A)     Em “[...] traz consequências para os vínculos 
que são construídos [...]”, o termo em destaque 
tem função de conjunção integrante.

(B)    Em “[...] acreditando que a quantidade vai 
superar a qualidade [...]”, o termo em destaque 
tem função de pronome relativo.

(C)   Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo 
em destaque tem função de partícula expletiva 
ou de realce.

(D)   Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se 
pela vida [...]”, o termo em destaque tem função 
de índice de indeterminação do sujeito.

(E)    Em “[...] se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes. [...]”, o termo em 
destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos 
modernos, os homens precisam e desejam que 
seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, 
os dois termos em destaque introduzem orações 
subordinadas substantivas objetivas diretas.

(B) Em “[...]Quando as manifestações vão para as 
ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em 
destaque classifica-se como oração subordinada 
adverbial causal.

(C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento 
que são formadas em espaços digitais que 
trazem a noção de aproximação [...]”, o termo 
em destaque introduz uma oração subordinada 
substantiva completiva nominal.

(D)  Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro 
de uma estrutura [...]”, a oração em destaque 
classifica-se como oração coordenada sindética 
alternativa.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre 
haja celulares disponíveis para enviar e receber 
mensagens de lealdade [...]”, o termo em 
destaque introduz uma oração subordinada 
adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado 
repouso [...]”, o termo em destaque é um 
substantivo, pois está precedido de artigo.

(B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o 
termo em destaque é resultante da aglutinação 
vocabular da preposição “em” com o artigo 
indefinido “uma”.

(C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas 
e expectativas frustradas [...]”, haveria erro 
gramatical ao se inserir a preposição “de” 
imediatamente antes da palavra “expectativas”.

(D)  Em “[...] Os sinais de aflição nunca vão [...]”, 
os termos em destaque formam uma locução 
adverbial.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre 
haja celulares [...]”, o termo em destaque é um 
adjetivo.
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QUESTÃO 08
Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-
se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o 
termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar 
alteração de sentido, por 

(A) fecunda.
(B) lógica. 
(C) coerente.
(D)     alternativa.
(E) infértil.

QUESTÃO 09
Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca 
vão parar de piscar, os toques de alarme 
nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em 
destaque estão flexionados no

(A) pretérito perfeito do indicativo.
(B) futuro do presente do indicativo.
(C) futuro do pretérito do indicativo.
(D)     futuro do pretérito do subjuntivo.
(E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10
Em “[...] apelamos, então, para a quantidade 
de novas mensagens, novas participações, 
para as manifestações efusivas nessas redes 
sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, 
seres que se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes. Fora delas os 
relacionamentos são frágeis, superficiais, 
“um cemitério de esperanças destruídas e 
expectativas frustradas” [...]”, o termo em 
destaque se refere 

(A) às novas mensagens.
(B) às novas participações.
(C) às manifestações efusivas.
(D)     às redes sociais digitais.
(E) às expectativas frustradas.

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 11
Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma 
pesquisa sobre a preferência entre dois 
produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo 
produto X e 80 pessoas optaram pelo produto 
Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram 
por pelo menos um dos produtos, qual foi a 
porcentagem de pessoas que optou apenas 
pelo produto X?

(A) 40%.
(B) 50%.
(C) 60%.
(D)    70%.
(E) 80%.
 

QUESTÃO 12
Uma mulher comprou uma blusa que custava 
R$ 200,00.  Como ela pagou à vista, recebeu 
um desconto de 15% no valor total da blusa. 
Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

(A) R$ 150,00.
(B) R$ 160,00.
(C) R$ 165,00.
(D)      R$ 170,00.
(E)      R$ 185,00.
 

QUESTÃO 13
Considere uma sequência de números pares 
consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é 
a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

(A) 8
(B) 6
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14
Um jarro que estava cheio de suco foi 
esvaziado para 2/7 de sua capacidade, 
restando 300 ml de suco nele. Qual era a 
capacidade total desse jarro?

(A) 1050 ml.
(B) 1000 ml.
(C) 950 ml.
(D) 900 ml.
(E) 850 ml.
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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 15
A negação de “Todos os alunos vão gabaritar 
a prova de matemática” é

(A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de 
matemática”.

(B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de 
matemática”.

(C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a 
prova de matemática”.

(D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a 
prova de matemática”.

(E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova 
de matemática”.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa correta, conforme a Lei 
n° 12.550/2011.

(A)  As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde de competência da EBSERH 
estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o 
atendimento de consumidores e respectivos 
dependentes de planos privados de assistência 
à saúde.

(B)  Não se admite, em qualquer hipótese, a 
cessão de servidores de outras entidades à 
EBSERH. 

(C)  A EBSERH tem personalidade jurídica de 
direito privado e é vinculada ao Ministério da 
Saúde. 

(D)  A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante 
contrato com as instituições federais de ensino 
ou instituições congêneres.

(E)  É indispensável a licitação para a contratação 
da EBSERH, pela administração pública, para 
realizar atividades relacionadas ao seu objeto 
social.

QUESTÃO 17
Referente à administração e ao 
funcionamento da EBSERH, assinale a 
alternativa correta. Conforme as disposições 
da Lei n° 12.550/2011,

(A)  o lucro líquido da EBSERH será revertido em 
favor da União. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o celetista.

(C)  não se admite a contratação pela EBSERH de 
pessoal por tempo determinado.

(D)  a EBSERH será administrada por um Diretor 
não remunerado.

(E)  ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto 
da EBSERH. 

 

QUESTÃO 18
Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Fiscal, EXCETO

(A)  fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos 
dos administradores e verificar o cumprimento 
dos seus deveres legais e estatutários. 

(B)  opinar sobre o relatório anual da administração 
e demonstrações financeiras do exercício 
social. 

(C)  opinar sobre a modificação do capital social, 
planos de investimento ou orçamentos de 
capital, transformação, incorporação, fusão ou 
cisão. 

(D)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando 
o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva no cumprimento de suas atribuições.

(E)  denunciar, por qualquer de seus membros, os 
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e 
sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dois anos, contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento de um membro efetivo, o Conselho 
Fiscal é dissolvido.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não possui autorização 
para acesso a registros, pessoal, informações, 
sistemas e propriedades físicas relevantes à 
execução de suas ações de controle, devendo 
requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz 
competente.
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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

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, participar 
da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(B) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantidos mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(D) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.

(E) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinado a assegurar 
os direitos relativos à saúde, educação, moradia 
e também à seguridade e assistência social.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da Organização dos Conselhos de 
Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O número de conselheiros dos Conselhos de 
Saúde será definido pelo chefe do executivo de 
cada ente federativo e constituído por meio de 
decreto.

(B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades 
e movimentos representativos de usuários; 25% 
de entidades representativas dos trabalhadores 
da área de saúde; 50% de representação de 
governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos.

(C) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, representação do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, como conselheiros, não é 
permitida nos Conselhos de Saúde.

(D) As funções do membro do Conselho de Saúde 
são de relevância pública e serão remuneradas, 
por meio de subsídio, correspondente a 67% 
do teto remuneratório do Poder Legislativo 
correspondente.

(E) A representação nos segmentos é autônoma 
e independente em relação aos demais 
segmentos que compõem o Conselho, por isso 
um profissional com cargo de direção ou de 
confiança na gestão do SUS, ou como prestador 
de serviços de saúde, pode ser representante 
dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que estabelece o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
a pactuação das diretrizes gerais para a 
composição da RENASES (Relação Nacional 
de Ações e Serviços de Saúde) será de 
competência

(A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS.

(B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 
CONASEMS.

(C) exclusiva do Presidente da República.
(D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – 

CIT.
(E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB.

QUESTÃO 20
A respeito do órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é a 
Comissão de Controle Interno. 

(B)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será indeterminado, sendo 
esses membros demitidos a qualquer tempo 
pelo Presidente.

(C)  O Presidente da EBSERH não poderá exercer 
a Presidência do Conselho de Administração, 
ainda que interinamente.

(D)  Compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais 
de cada Diretoria da EBSERH.

(E)  As deliberações do Conselho de Administração 
somente serão tomadas por maioria qualificada.
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QUESTÃO 24
Conforme estabelece o Decreto Presidencial 
nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo 
de colaboração entre os entes federativos 
para a organização da rede interfederativa de 
atenção à saúde será firmado por meio de

(A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
(B) resolução do Ministério da Saúde, após ser 

aprovado por meio de Decreto Estadual dos 
entes federativos envolvidos. 

(C) decreto do Ministério da Saúde, após 
ser aprovado por meio de resolução dos 
governadores dos entes federativos envolvidos.  

(D) Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde.

(E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante 
licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a 
alternativa correta.

(A) 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 
complexidade crescente.

(B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto 
de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos.

(C) Entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(D) A execução de ações de saúde do trabalhador, 
especialmente no que se refere à assistência 
ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, 
por tratar-se de matéria de competência da 
seguridade social, não está no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

(E) Os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam, de modo que 
não se aplica aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única.

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 26
As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) 
compreendem uma série de afecções que 
produzem inflamação crônica do trato 
gastrointestinal, com surtos de agudização 
recidivantes. Sobre as DII, assinale a 
alternativa correta.

(A) São de etiologia conhecida e os fatores 
genéticos são capazes de explicar isoladamente 
a patologia.

(B) O termo DII é comumente usado para designar 
duas entidades em especial: a Doença de Crohn 
(DC) e a Colite Linfocítica (CL).

(C) A retosigmoidoscopia rígida é, hoje, a ferramenta 
principal para o diagnóstico e seguimento das 
DII.

(D) Nos diagnósticos diferenciais, deve-se 
considerar as colites induzidas por infecções 
intestinais, por uso de medicamentos, colite por 
radiação e por isquemia.

(E) A definição do diagnóstico é dada apenas por 
aspecto clínicos.

O enunciado a seguir refere-se às questões 
27 e 28.
Paciente masculino, 75 anos, padre de 
uma Paróquia, procura emergência do 
Hospital referindo desconforto abdominal no 
quadrante inferior esquerdo há cerca de 05 
dias, progressivo e constante. Nos últimos 
dois dias, relata anorexia, náuseas seguidas 
de vômitos e alguns episódios de evacuações 
diarreicas. Hoje apresentou piora da dor 
e pico febril aferido de 38ºC em sua casa, 
motivos que o fizeram procurar atendimento 
médico. Nega história familiar de neoplasias. 
Nega queixas urinárias. Ao exame físico, 
encontra-se desidratado e descorado, 
referindo dor maior à descompressão brusca 
de fossa ilíaca esquerda.

QUESTÃO 27
Qual é a principal hipótese diagnóstica do 
caso clínico apresentado?

(A) Apendicite.
(B) Úlcera péptica perfurada.
(C) Infecção urinária.
(D) Diverticulite.
(E) Pancreatite.
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QUESTÃO 28
Qual é o exame de imagem de escolha para 
o diagnóstico e estadiamento de gravidade 
dessa patologia?

(A) Tomografia computadorizada.
(B) Ultrassonografia.
(C) Colonoscopia.
(D) Enema com contraste hidrossolúvel.
(E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que apresenta a causa 
mais comum de estenose benigna das vias 
biliares.

(A) Colangite esclerosante primária.
(B) Trauma fechado.
(C) Pancreatite crônica.
(D) Trauma aberto por arma branca.
(E) Lesão iatrogênica.

QUESTÃO 30
Denomina-se vólvulo a situação clínica 
em que uma alça intestinal sofre rotação 
do seu mesentério sobre seu próprio eixo. 
Sobre essa patologia possível de obstrução 
intestinal, assinale a alternativa correta.

(A) Os estudos radiológicos contrastados não são 
sempre necessários para o diagnóstico do 
vólvulo e podem ser potencialmente arriscados 
nos casos em que se suspeita de isquemia ou 
perfuração cólica.

(B) A radiografia simples de abdome não pode 
diagnosticar um vólvulo cecal.

(C) A primeira escolha no tratamento do vólvulo do 
cólon sigmoide é a ressecção do cólon inviável 
com colostomia terminal (operação de Miles).

(D) Geralmente os vólvulos acometem a região do 
cólon transverso.

(E) A tentativa cirúrgica de distorção sem ressecção 
intestinal tem baixo índice de recidiva.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
citocinas consideradas anti-inflamatórias.
Observação: (IL = Interleucina).

(A) IL-1, IL-2, IL-6.
(B) IL-4, IL-10, IL-13.
(C) IL-1, IL-2, IL-4.
(D) IL-6, IL-4, IL-10.
(E) IL-1, IL-6, IL-10.

QUESTÃO 32
Paciente masculino, 54 anos, cozinheiro, 
é atendido no pronto-socorro do hospital 
após queimadura de segundo grau em 
cabeça, pescoço, porção anterior do membro 
superior direito e tronco anterior. De acordo 
com a “Regra dos Nove”, calcule a Superfície 
Corporal Queimada (SCQ).

(A) 22,5 %.
(B) 27,0 %.
(C) 31,5 %.
(D) 36,0 %.
(E) 40,5 %.

QUESTÃO 33
Qual é a causa mais comum de sangramento 
digestivo baixo?

(A) Colite isquêmica.
(B) Hemorroida.
(C) Doença inflamatória intestinal.
(D) Lesão de Dielafoy.
(E) Doença diverticular dos cólons.

QUESTÃO 34
Em 1948, a patologia exemplificada na foto a 
seguir foi descrita. Trata-se de uma estenose 
benigna do ducto biliar comum devida à 
compressão por um cálculo localizado no 
infundíbulo da vesícula biliar. A compressão 
prolongada do cálculo, associada à 
inflamação das estruturas envolvidas, pode 
resultar em erosão e formação de uma 
fístula entre o infundíbulo e o ducto hepático 
comum. Assinale a alternativa que apresenta 
o nome do cirurgião homenageado por ter 
descrito essa síndrome.

(A) J. Hogarth Pringle.
(B) William Osler.
(C) Pablo Mirizzi.
(D) Pierre E. Ménétrier.
(E) John H. Murphy.
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QUESTÃO 35
A avaliação inicial do paciente traumatizado 
consiste em um exame primário rápido, 
voltado para a identificação e o tratamento 
imediato dos problemas que ameaçam a vida. 
O exame primário deve ser completado em 
não mais de cinco a dez minutos. O exame 
primário é conduzido de acordo com um 
mnemônico, que consiste em

(A) ABCDE, ou seja: vias aéreas, respiração, 
circulação, exame neurológico complexo e 
exposição.

(B) ABCD, ou seja: controle cervical, circulação, 
respiração e exame neurológico complexo.

(C) ABCDE, ou seja, controle cervical, respiração 
e ventilação, circulação, exame neurológico 
sumário e exposição.

(D) ACBE, ou seja: vias aéreas com controle 
cervical, respiração, ventilação e controle da 
hipotermia.

(E) ABCDE, ou seja: vias aéreas com controle 
da coluna cervical, respiração e ventilação, 
circulação com controle da hemorragia, exame 
neurológico sumário e exposição com controle 
da hipotermia.

QUESTÃO 36
Sobre a Doença de Crohn, assinale a 
alternativa correta.

(A) Tem gradiente distal de comprometimento, 
sendo mais comum na transição retossigmoide.

(B) Acomete com muita frequência o reto.
(C) Os granulomas caseosos são patognomônicos 

da Doença de Crohn.
(D) Distribui-se de forma contínua e circunferencial 

no sentido proximal, podendo atingir todo o 
cólon.

(E) As estenoses das doenças inflamatórias 
intestinais são mais comuns na Doença de 
Crohn, podendo ocorrer por fibrose cicatricial ou 
por inflamação crônica ativa.

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa que apresenta uma 
escala útil na estratificação de risco cirúrgico 
de complicação pulmonar pós-operatória.

(A) Escore de Duke.
(B) Escore de Goldmann.
(C) Escore de Torrington e Henderson.
(D) Escore de Detsky.
(E) Escore de Lee.

QUESTÃO 38
Sobre a avaliação diagnóstica na hemorragia 
digestiva baixa, assinale alternativa correta.

(A) A arteriografia tem mais sensibilidade que a 
cintilografia. 

(B) Para a realização de colonoscopia, é 
necessário que o paciente esteja estável 
hemodinamicamente.

(C) Uma das vantagens da cintilografia é que ela 
permite manobras terapêuticas.

(D) Em sangramentos digestivos baixos, a 
endoscopia digestiva alta não tem indicação.

(E) A arteriografia possui baixa especificidade.

QUESTÃO 39
Quais são as duas principais causas de 
pancreatite aguda?

(A) Trauma e litíase biliar.
(B) Idiopática e hereditária.
(C) Trauma e hereditária.
(D) Litíase biliar e álcool.
(E) Álcool e trauma.

QUESTÃO 40
Divertículos são definidos como projeções 
saculares que surgem pela herniação da 
mucosa e submucosa, através dos orifícios 
onde os vasos penetram na camada muscular 
da parede intestinal. Sobre a doença 
diverticular dos cólons (DDC), assinale a 
alternativa correta.

(A) O divertículo colônico é localizado mais 
comumente no cólon direito.

(B) A incidência da doença diverticular dos cólons 
aumenta com a idade e raramente compromete 
indivíduos abaixo dos 30 anos.

(C) A prevalência da DDC diminui com a idade.
(D) A forma hipertônica da DDC incide em pacientes 

mais idosos, nos quais há uma atrofia da túnica 
muscular, que faz com os óstios diverticulares 
sejam amplos e os divertículos se distribuam por 
todos os segmentos do cólon.

(E) A complicação mais frequente da DDC hipotônica 
é a obstrução.

QUESTÃO 41
Paciente masculino, 28 anos, mototaxista, 
envolveu-se em um acidente de trânsito 
ao colidir com um caminhão. Foi socorrido 
pela equipe pré-hospitalar e transportado 
até o hospital terciário mais próximo. No 
atendimento inicial, a vítima apresentava 
abertura ocular aos estímulos verbais, estava 
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orientado no tempo e espaço e obedecia aos 
comandos solicitados pelo médico avaliador. 
Devido à alta cinemática do trauma, a equipe 
médica optou por mantê-lo em observação. 
Reavaliado poucos minutos depois, notou-
se que o paciente agora precisava de 
estímulos dolorosos para abrir seus olhos, 
falava palavras inapropriadas e localizava o 
estímulo na melhor resposta motora. Assinale 
a alternativa que apresenta o Glasgow Inicial 
e Final dessa avaliação.

(A) 14 e 13.
(B) 14 e 11.
(C) 14 e 10.
(D) 13 e 11.
(E) 13 e 10.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa que apresenta um 
excelente indicador de perfusão tecidual 
e renal durante a fase de ressuscitação 
volêmica de um paciente grande queimado.

(A) Frequência cardíaca.
(B) Diurese.
(C) Pressão arterial.
(D) Temperatura corporal.
(E) Saturação de O2.

QUESTÃO 43
As doenças das vias biliares extra-hepáticas, 
na criança, compreendem um grupo restrito 
de doenças com características clínicas 
e fisiopatológicas muito especiais, de 
incidência quase exclusiva nesse grupo 
etário. Sobre a Atresia das Vias Biliares 
(ABV), assinale a alternativa correta.

(A) Certamente é uma doença congênita.
(B) Tem etiologia unifatorial, desencadeada pela 

distribuição hereditária na grande maioria dos 
casos.

(C) Lagos biliares, hipertensão portal, ascite, 
prurido incapacitante e shunt pulmonar são 
representações de complicações tardias.

(D) Os exames laboratoriais (bilirrubinas e 
transaminases) permitem estabelecer o 
diagnóstico diferencial entre colestase intra e 
extra-hepática.

(E) O exame mais preciso e seguro para 
diferenciação entre colestase intra e extra-
hepática é a ultrassonografia.

O enunciado a seguir refere-se às questões 
44 e 45.
Paciente feminino, 45 anos, índice de massa 
corpórea: 33 kg/m², queixa-se há tempos de 
desconforto abdominal para seu esposo. 
Certo dia, após uma festa de casamento 
e ingestão de comidas gordurosas, 
apresenta piora importante da dor. Procura 
serviço hospitalar, recebendo analgesia e 
permanecendo para observação clínica. 
Nega queixas urinárias. Nega doenças do 
trato genitourinário. Consulta-se anualmente 
com seu ginecologista e relata exame 
preventivo sem alterações. Reavaliada 
após 06 horas, refere manutenção da dor 
abdominal, principalmente em quadrante 
superior direito e irradiação para região 
subescapular ipsilateral. Durante realização 
de novo exame físico, apresentou náuseas. 
Chamou a atenção do médico examinador 
o fato de a paciente parar sua inspiração 
quando teve seu quadrante superior direito 
palpado profundamente.
Exames Laboratoriais: Hemoglobina: 
14,0; Hematócrito: 32,0; Leucócitos: 
12.390; Bastões:01%; Plaquetas: 233.000; 
Creatinia:0,4; PCR:5,0.

QUESTÃO 44
Qual é a principal hipótese diagnóstica do 
caso clínico apresentado?

(A) Colecistite aguda.
(B) Pancreatite aguda.
(C) Isquemia mesentérica aguda.
(D) Pielonefrite.
(E) Salpingite.

QUESTÃO 45
Sobre essa patologia, assinale a alternativa 
correta.

(A) A tomografia computadorizada é o exame de 
escolha para o diagnóstico. 

(B) Além da idade, sexo e obesidade, a alimentação 
parenteral total é um fator de risco para o 
desenvolvimento dessa doença.

(C) Sua prevalência diminui com a idade.
(D) O emprego de hormônios sexuais é fator protetor 

para o desenvolvimento dessa patologia.
(E) Pacientes portadores de doença de Crohn 

apresentam menor risco de desenvolver essa 
enfermidade.
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QUESTÃO 46
Assinale a alternativa que apresenta um 
antibiótico do tipo monobactâmico.

(A) Eritromicina.
(B) Moxifloxacino.
(C) Gentamicina.
(D) Aztreonam.
(E) Vancomicina.

QUESTÃO 47
Sobre a Retocolite Ulcerativa, assinale a 
alternativa correta.

(A) Fístulas enterocólicas, enterocutâneas ou 
anoperineais são características da retocolite 
ulcerativa. 

(B) Costuma acometer os segmentos colônicos mais 
profundamente, desde a mucosa até a serosa.

(C) Caracteristicamente acomete a camada mucosa 
do cólon, exclusivamente, desde a linha 
pectínea, deixando livre o intestino delgado.

(D) Em geral, a doença apresenta atividade mais 
intensa nos segmentos colônicos proximais 
acometidos, diminuindo distalmente.

(E) A presença de pólipos inflamatórios ou 
pseudopólipos, que são lesões expansivas 
focais cicatriciais, é exclusiva da retocolite 
ulcerativa.

QUESTÃO 48
Paciente masculino, 36 anos, procurou a 
unidade básica de saúde por abaulamento em 
região inguinal, associado a um desconforto 
vago nessa região. O médico examinador 
inspecionou visualmente e palpou a região 
inguinal, observando assimetria acima do 
ligamento inguinal. A hérnia foi facilmente 
identificada quando o paciente tossiu, 
pois, quando o examinador introduziu seu 
dedo indicador no canal inguinal através 
da invaginação da bolsa escrotal, observou 
que o abaulamento progredia do fundo para 
a superfície, através da parede posterior. 
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de 
hérnia e a sua classificação segundo Nyhus.

(A) Inguinal direta – Nyhus tipo II.
(B) Inguinal indireta – Nyhus tipo IIIB.
(C) Inguinal direta – Nyhus tipo IIIB.
(D) Inguinal indireta – Nyhus tipo IIIA.
(E) Inguinal direta – Nyhus tipo IIIA.

QUESTÃO 49
A figura a seguir evidencia qual urgência 
médica?

(A) Pneumoperitôneo.
(B) Íleo biliar.
(C) Pneumotórax.
(D) Fecaloma.
(E) Fratura de coluna lombar.

QUESTÃO 50
Paciente masculino, 19 anos, foi internado por 
dor progressiva em região inguinal direita. 
Após realização de exames de imagem, 
foi diagnosticada uma hérnia inguinal 
encarcerada. O paciente foi submetido 
à inguinotomia, sem intercorrências. Ao 
concluir a cirurgia, o médico foi orientar a 
família sobre o procedimento realizado. Disse 
que o paciente tinha um tipo raro de hérnia, 
definida como uma hérnia inguinal na qual o 
apêndice vermiforme está presente no saco 
herniário, podendo estar ou não inflamado. 
Nesse caso, estamos diante de uma hérnia 
de

(A) Spigel.
(B) Littré.
(C) Garengeot.
(D) Amyand.
(E) Richter.
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