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correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 
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VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 
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IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  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. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A bifurcação carotídea, de maneira diversa do que 
acontece na maioria das artérias, não ocorre pela sua 
simples dicotomização, formando um ângulo agudo. 
Ao contrário, a artéria se alarga de forma bulbar antes 
de se dividir. Sua apresentação mais comum é:
a) A que envolve apenas a carótida interna
b) A que envolve as artérias carótidas comum, interna e 

externa
c) A que envolve as carótidas interna e externa
d) A que envolve apenas a carótida comum
e) A que envolve as artérias carótidas comum e interna

27) O ativador tecidual do plasminogênio (t-PA) é uma 
serinoprotease de cadeia única com 530 aminoácidos 
e peso molecular de 72 quilodáltons. Seu principal 
reservatório fisiológico está:
a) Nas plaquetas
b) Nas hemácias
c) Nas células endoteliais
d) Nos neutrófilos
e) Nos macrófagos

28) A lesão de isquemia e reperfusão ocorre quando há 
interrupção ou diminuição súbita e temporária do fluxo 
sanguíneo arterial ao leito tissular (fase isquêmica), 
seguida do restabelecimento do fluxo de sangue 
oxigenado (fase de reperfusão). A elevação do cálcio 
celular, durante a isquemia, provavelmente ativa uma 
protease que converte a xantina desidrogenase em:
a) Xantina oxidase
b) Inosina sintase
c) Hipoxantina desidrogenase
d) Xantina-cálcio desidrogenase
e) Fosfolipase A2

29) Assinale a alternativa correta. Um paciente de 60 anos 
vem em seu consultório com queixa de edema em 
membros inferiores de longa data. Após uma anamnese 
meticulosa, durante o exame físico, você observa 
dificuldade de preensão da pele da base do segundo 
artelho do membro inferior direito, o que lhe faz em 
marcar como positivo o:
a)  Sinal de Perthes
b)  Sinal de Godê
c)  Sinal de Trendelemburg
d)  Sinal de Stemmer
e)  Sinal de Adson

30) Uma paciente de 45 anos, hipertensa e obesa, vem em 
seu consultório, para avaliação do membro inferior 
esquerdo. Você decide fazer uma avaliação com a 
fotopletismografia. Neste momento, como sempre, 
você irá explicar a técnica para a paciente. Sobre este 
tipo de exame, é incorreto afirmar:
a)  A fotopletismografia é capaz de identificar as alterações 

da microcirculação da pele
b)  Tem como base a absorção da luz infravermelha pelos 

tecidos
c)  A absorção da luz será tanto maior quanto maior for a 

quantidade de sangue na região estudada
d)  Há um diodo emissor de luz e um sensor fotoelétrico 

que detecta as modificações através da pele
e)  O exame avalia a pressão venosa de reenchimento 

(PVR) 
31) Durante o exame de arteriografia de seu paciente, 

houve a necessidade do uso de um introdutor de 
diâmetro 6 French. Durante sua compressão manual 
habitual de 20 minutos, o paciente lhe pergunta qual o 
diâmetro do introdutor utilizado. Assinale a alternativa 
que apresenta o diâmetro correto:
a)  6 milímetros
b)  3 milímetros
c)  1,5 milímetro
d)  2 milímetros
e)  1,2 milímetro

32) O termo arteriosclerose foi introduzido por Lobstein, 
em 1829, como denominação genérica para qualquer 
doença arterial associada a espessamento de sua 
parede. Hoje, conhecemos a variante morfológica 
esclerose de Mönckberg. Sobre ela, podemos afirmar:
a)  Consiste na calcificação da íntima
b)  Acomete as artérias musculares e arteríolas
c)  Não diminui a luz arterial
d)  É fator protetor para o aparecimento de aneurismas
e)  Quando não calcifica, há fibrose da adventícia

33) Uma mulher de 30 anos é encaminhada ao seu 
consultório devido à diferença na medida de pressão 
arterial nos membros superiores. Ao se levantar a 
hipótese da arterite de Takayassu, você explicará para 
a paciente, assim como faz com todos os pacientes 
que:
a)  O acometimento é proeminente na camada média do 

vaso
b)  Há predominância da doença no sexo feminino
c)  Esta é uma arterite frequentemente granulomatosa
d)  Trata-se de uma doença crônica
e)  O óbito geralmente ocorre por insuficiência cardíaca 

congestiva ou por acidentes cerebrovasculares

34) Uma mulher de 20 anos, sem comorbidades, vem em 
seu consultório, encaminhada pelo ginecologista, com 
relato de intenção de uso de anticoncepcional oral. 
Durante sua explanação habitual neste tema, você inicia 
o tópico trombofilias. É importante informar à paciente 
que a principal anormalidade genética envolvida na 
etiologia das trombofilias é chamada de:
a)  Deficiência de Proteína C
b)  Fator V Leiden
c)  Deficiência de Proteína S
d)  Deficiência de antitrombian III
e)  Polimorfismo G20210A no gene da protrombina
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35) Uma mulher de 37 anos, sem comorbidades, vem em 
seu consultório com queixa de dor em queimação nas 
extremidades, com calor local, que piora com o calor e 
melhora com o frio. Relata melhora da dor com uso de 
ácido acetilsalicílico. Ao se pensar na principal hipótese 
diagnóstica, é correto dizer:
a)  Na forma primária, a biópsia de pele mostra lesão em 

arteríola, vênula e nervo
b)  Na forma secundária, há má distribuição da perfusão 

capilar em favor de anastomoses arteriovenosas
c)  Um diagnóstico diferencial é a acrodínia, que pode ser 

suspeitada pelos altos índices de chumbo na urina
d)  A forma primária pode ser desencadeada pelo exercício, 

pela marcha, por longo tempo em pé ou por exposição 
ao calor

e)  A resposta ao ácido acetilsalicílico sugere a forma 
primária

36) Um homem de 60 anos vem em seu consultório com 
queixa de desconforto abdominal há alguns meses. 
Em um ultrassom pedido pelo clínico geral, vem a 
informação da presença de um aneurisma de artéria 
mesentérica superior. Sua principal etiologia costuma 
ser:
a)  Aterosclerótico
b)  Micótico
c)  Traumático
d)  Iatrogênico
e)  Congênito

37) Um ortopedista encaminhou ao seu consultório um 
paciente de 40 anos por suspeita de uma síndrome 
compressiva neurovascular, a síndrome do mediano. 
Esta apresenta compressão da artéria axilar entre 
feixes do plexo braquial que compõe o nervo mediano 
durante, mais especificamente:
a)  A flexão do antebraço
b)  A inspiração profunda, com rotação da cabeça contra-

lateral
c)  O abaixamento do ombro
d)  A rotação medial do cotovelo
e)  A contração do músculo escaleno anterior

38) Uma mulher de 40 anos vem encaminhada do Cirurgião 
Geral por relato de astenia, anorexia e emagrecimento 
acentuado. Na intenção de descartar todas as doenças, 
como neoplasias, entre outras, ele incluiu a suspeita 
de compressão extrínseca do tronco celíaco pelo 
ligamento arqueado. Assinale a alternativa que não 
colaboraria com este diagnóstico:
a)  A dor abdominal é pós-prandial ocorre de 30 a 40 

minutos após as refeições
b)  A dor independe do tipo de alimento ingerido
c)  Na ausculta abdominal, há sopro sistólico na região 

epigástrica, mais intenso no final da inspiração
d)  A dor é constritiva, de intensidade variável e proporcional 

ao volume da refeição
e)  A aortografia, em projeção lateral, mostra estenose 

somente na parede anterior do tronco celíaco

39) Assinale a alternativa correta. Durante sua visita 
hospitalar de um paciente de 56 anos, com pé diabético 
infectado, você observa que uma parte do pé está 
comprometida e indica amputação transtibial. Neste 
momento, o paciente lhe pergunta se não poderia ser 
feita a amputação de Bonna-Jäger. Você, como sempre, 
explica que não poderia porque esta amputação se faz:
a)  Desarticulação entre os ossos cuneiformes e o cuboide 

de um lado e os cinco metatarsianos do outro
b)  Desarticulação que separa o osso navicular do tálus e o 

osso cuboide do calcâneo
c)  Desarticulação do tálus e a fusão do calcâneo com a 

tíbia
d)  Entre o osso navicular e os três cuneiformes do lado 

medial e através do osso cuboide no lado lateral
e)  Desarticulação do tálus, secção parcial do calcâneo 

com fusão com a tíbia

40) Um nefrologista atende um paciente de 55 anos com 
hipertensão arterial sistêmica. Após sua consulta, há a 
suspeita de se tratar de uma forma secundária. Dentre 
as avaliações e exames solicitados, há um pedido para 
você, afinal, a hipertensão renovascular é a forma mais 
comum de hipertensão secundária. Sobre a estenose 
arterial de causa aterosclerótica, não se pode afirmar:
a)  O limite aórtico da placa de ateroma é bem definido
b)  As lesões se localizam no terço proximal da artéria renal
c)  As lesões ocupam internamente o contorno arterial de 

modo excêntrico
d)  Está fortemente associada à aterosclerose difusa
e)  O limite renal da placa de ateroma é bem definido

41) Uma paciente de 40 anos deu entrada no Pronto 
Socorro em que você está de plantão, com quadro de 
trombose venosa profunda. Foi internado e iniciada 
anticoagulação com heparina não-fracionada. No 
quinto dia de uso, foi observado em exame de controle 
queda da contagem de plaquetas de mais de 50% do 
inicial. Sobre esta condição, não se pode afirmar:
a)  Há o desenvolvimento de anticorpos tipo IgG específicos 

para o complexo heparina-fato 4 plaquetário
b)  Esta complicação para ser menos frequente com a 

heparina não-fracionada do que com a de baixo peso 
molecular

c)  Existe também uma associação entre o desenvolvimento 
de resistência à heparina e a presença de plaquetopenia

d)  Em nosso meio, o fondaparinux tem sido usado como 
opção em alguns pacientes, com bons resultados

e)  Não se deve iniciar o tratamento com varfarina 
isoladamente se o quadro já estiver instalado, pelo risco 
de gangrena associada à varfarina

42) Uma paciente de 27 anos vem em seu consultório com 
queixa de dores em membros inferiores compatíveis 
com insuficiência venosa crônica. Durante o exame 
físico, em ortostatismo, você aplicou um garrote 
abaixo do joelho, solicitando ao paciente que realiza 
exercício de deambulação e/ou genuflexão. Este teste 
é conhecido como:
a)  Teste de Brodie-Trendelemburg
b)  Teste dos quatro garrotes
c)  Teste de Perthes
d)  Teste de Schwartz
e)  Teste de Venous Filling
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43) Assinale a alternativa correta. Um paciente de 25 anos 
vem em seu consultório com quadro compatível com 
linfangite. Durante sua anamnese, há inúmeros sinais 
que sugerem se tratar de um quadro de filariose. 
Mesmo que você encaminhe para o infectologista, já há 
a possibilidade de se fazer o tratamento com:
a)  Cefalexina
b)  Amoxicilina com clavulanato
c)  Eritromicina
d)  Aciclovir
e)  Dietilcarbamazina

44) Um paciente de 4 anos vem encaminhado do pediatra 
por quadro de edema assimétrico em membro inferior 
esquerdo de aparecimento há 1 ano, progressivo. Ao 
explicar sobre a doença para a mãe aflita, você sugere 
que, pensando na faixa etária, pode se tratar de um 
linfedema:
a)  Congênito
b)  Primário tardio
c)  Secundário
d)  Primário precoce
e)  Primário da infância

45) Uma paciente de 40 anos vem em seu consultório com 
relato de úlcera perimaleolar medial em perna esquerda 
há 2 anos. Há relato de trombose venosa profunda 
neste membro há 7 anos. Você decidiu pelo uso da 
bota de Unna. Ao explicar para o paciente, como você 
sempre faz, sobre sua composição clássica, pode-se 
incluir, exceto:
a)  Óxido de zinco a 10%
b)  Sulfadiazina de prata a 1%
c)  Glicerina
d)  Água destilada
e)  Gelatina

46) Durante seu plantão noturno, às 2 horas da manhã, dá 
entrada um paciente de 70 anos com quadro de dor 
súbita em membro inferior esquerdo. O pulso femoral 
é 2+/2+, mas o poplíteo e os distais são ausentes. 
Quando você vai conversar com a família sobre o 
diagnóstico, na parte que você costuma explicar sobre 
a classificação de Rutherford para oclusão arterial 
aguda, não se classificaria adequadamente como IIa o 
seguinte critério:
a)  Dormência e pequena perda sensorial restrita aos 

artelhos
b)  Algum grau de perda motora
c)  Dor descontínua
d)  Frequentemente ausência de sinal Doppler arterial
e)  Frequentemente sinal Doppler venoso audível

47) Um paciente de 20 anos vem em seu plantão no Pronto 
Socorro com relato de ferimento por arma branca 
em coxa direita há 1 hora. No seu exame físico, os 
pulsos poplíteo e distais à direita estão ausentes. Para 
confirmar sua suspeita, o melhor exame que temos 
para o diagnóstico é:
a)  Ultrassonografia vascular
b)  Angiotomografia computadorizada
c)  Angiorressonância nunclear magnética
d)  Arteriografia
e)  Doppler de onda contínua

48) Em seu ambulatório, você atende um paciente de 60 
anos com quadro de claudicação intermitente. Durante 
a parte da explicação da terapia medicamentosa, você 
introduz o cilostazol e, como sempre, explica para o 
paciente que seu mecanismo de ação consiste em 
inibir a fosfodiesterase:
a)  3
b)  1
c)  5
d)  4
e)  2

49) Durante a conduta de uma paciente com varizes em 
membros inferiores, você optou pelo uso de uma 
flavona, flavonóis e derivados. Das abaixo, aquela que, 
durante sua explicação usual às pacientes, você não 
iria prescrever seria:
a)  Diosmina
b)  Aminaftona
c)  Escina
d)  Rutina
e)  Troxerrutina

50) A doença fibrodisplásica é uma doença não 
aterosclerótica, não inflamatória, segmentar e de 
causa desconhecida que acomete artérias de médio e, 
mais raramente, de pequeno calibre. Considerando a 
classificação histopatológica, o tipo mais frequente de 
lesão é:
a)  Fibroplasia intimal
b)  Fibroplasia periadventicial
c)  Hiperplasia da média
d)  Displasia intimal comum
e)  Diplasia fibromuscular medial


