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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.



2 IBFC_53

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) Na abordagem inicial de paciente intoxicado 
gravemente, o suporte avançado de vida é extremamente 
importante, e, caso não sejam tomadas as devidas 
medidas o quadro clínico do paciente pode se agravar 
rapidamente, e eventualmente, ocorrer óbito. A respeito 
dos quadros clínicos e das medidas a serem tomadas 
na abordagem inicial do paciente intoxicado, analise as 
afirmativas e assinale a alternativa correta.
I. Em pacientes com rebaixamento do nível de 

consciência, a principal causa de obstrução das vias 
aéreas superiores é o deslocamento posterior da língua 
e de tecidos moles.

II. Nos pacientes com rebaixamento do nível de 
consciência, uma das principias complicações e causa 
de prolongamento de internação em terapia intensiva, e 
até mesmo levando ao quadro de óbito, é a aspiração 
de conteúdo gástrico.

III. Os pacientes intoxicados em coma, que apresentam 
escala de coma de Glasgow igual ou inferior a 8, devem 
ser intubados para proteção das vias aéreas.

IV. Os pacientes que não atendem a comando verbal 
simples ou que apresentam taquipneia, com frequência 
respiratória acima de 35 irpm devem ser intubados, 
independentemente da pO2 ou de dados obtidos pela 
oximetria de pulso.

 Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e III
b) Apenas as afirmativas II, III e IV
c) Apenas as afirmativas I, II e IV
d) Apenas as afirmativas II e IV
e) Todas as afirmativas

27) Algumas condições clínicas e xenobióticos podem 
fazer com que seja necessário realizar intubação 
traqueal nos pacientes. Dentre as alternativas listadas 
abaixo, as que mais comumente estão relacionadas 
à insuficiência respiratória por edema de glote estão, 
EXCETO:
a) Barbitúricos
b) Soro heterólogo
c) Toxinas animais
d) Ingestão de corrosivos
e) Inalação de vapores ácidos

28) A respeito dos procedimentos para intubação 
endotraqueal nos pacientes com quadro de intoxicação, 
analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I. Em pacientes comatosos deve-se inserir sonda naso ou 

orogástrica antes da intubação endotraqueal, para que, 
dessa forma, seja evitada a precipitação de vômitos e a 
aspiração de conteúdo gástrico.

II. A intubação endotraqueal, quando necessária, deve ser 
realizada o mais precocemente possível, pois, dessa 
forma, além de permitir uma via aérea permeável com 
segurança (via aérea definitiva), também evita aspiração 
de conteúdo gástrico.

III. Na intubação nasotraqueal, o paciente deve estar 
respirando, nesse caso não é necessário o uso de 
betabloqueador neuromuscular e a permanência do 
tubo é mais bem tolerada.

IV. Na intubação orotraqueal, caso o paciente não esteja 
completamente relaxado, podem ser necessárias 
sedação e curarização, que podem ser realizadas, 
respectivamente, com midazolam e succinilcolina.

 Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e III
b) Apenas as afirmativas II, III e IV
c) Apenas as afirmativas I, II e IV
d) Apenas as afirmativas III e IV
e) Todas as afirmativas

29) A hipotensão arterial é um achado frequente em 
pacientes vítimas de intoxicação e pode ser secundária 
a intoxicação por determinados medicamentos, que 
dentre eles estão: 
(  ) Digoxina.
(  ) Fenobarbital.
(  ) Oxicodona.
(  ) Verapamil.
(  ) Sulfato ferroso.

 Analise as afirmativas acima, atribua valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo:
a) V; V; V; F; V
b) V; V; F; F; V
c) V; F; V; V; V
d) V; V; V; V; V
e) F; V; F; F; V

30) Ao se realizar o exame físico em pacientes intoxicados, 
algumas alterações clinicas podem levar à suspeita 
de quadros específicos. Dentre essas alterações, 
os odores exalados pelo paciente podem auxiliar no 
diagnóstico diferencial. Quando o paciente apresenta 
odor caraterístico de “ovo podre”, é sugestivo que 
houve intoxicação por:
a) Etanol
b) Hipoclorito de sódio
c) Acetona
d) Solventes
e) Sulfeto de hidrogênio

31) Em pacientes intoxicados, as manifestações oculares 
são importantes para o acompanhamento do quadro, 
sendo que algumas manifestações clínicas muitas 
vezes estão relacionadas a agentes tóxicos específicos.  
Dentre os agentes tóxicos que estão frequentemente 
associados ao quadro de miose estão, EXCETO:
a) Opioides
b) Clonidina
c) Anticolinérgicos
d) Fenotiazinas
e) Anticolinesterásicos
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32) Nos acidentes relacionados à picadas de serpentes 
peçonhentas, o gênero de serpentes (dos listados 
abaixo) em que o veneno possui como manifestação 
mais característica à ação proteolítica é o:
a) Caudisona durissa
b) Micrurus
c) Rhinocerophis
d) Leptophis
e) Eunectes

33) A respeito da fisiopatologia e manifestações clínicas do 
acidente relacionado à picada de serpentes do gênero 
Caudisona durissa, está correto o que se afirma em:
a) O veneno possui ação coagulante, neurotóxica, 

miotóxica, mas não possui ação nefrotóxica
b) A insuficiência renal se deve, exclusivamente, à 

toxicidade da mioglobina
c) Diferentemente dos acidentes botrópicos, a ocorrência 

de hemorragias é mais frequente e pode ocasionar 
epistaxes, gengivorragias, petéquias, sangramentos 
de lesões recentes e hemorragias no sistema nervoso 
central (SNC)

d) A dor local está presente na maioria dos casos, é de 
início agudo e progride com edema, eritema e equimose, 
próximos ao local da picada

e) A rabdomiólise ocorre devido ação miotóxica das frações 
de crotoxina e crotamina, que levam à mioglobinúria

34) A respeito da fisiopatologia e manifestações clínicas 
dos acidentes ocasionados por picada das serpentes 
do gênero Micrurus, analise as afirmativas e assinale a 
alternativa correta:
I. O veneno das corais possui baixo peso molecular e 

é absorvido rapidamente, sendo um dos mais tóxicos 
para o homem.

II. O veneno possui atividade coagulante e miotóxica.
III. O veneno produz bloqueio neuromuscular (pré e pós-

sináptico, de acordo com a espécie), ocasionando 
paralisia muscular a partir da competição com a 
acetilcolina pelos receptores nicotínicos.

IV. No local da picada praticamente não ocorre alteração, 
exceto as marcas das presas, que podem estar 
presentes, e dor discreta usualmente acompanhada de 
parestesia.

V. Após alguns minutos ou até algumas horas após a 
picada, podem ocorrer sintomas sistêmicos, náuseas, 
sialorreia, ptose palpebral (fácies neurotóxicas), 
oftalmoplegia, dificuldade de deglutição e paralisia da 
musculatura respiratória, com consequente insuficiência 
respiratória (mecanismo de morte).

 Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e III
b) Apenas as afirmativas I, III, IV e V
c) Apenas as afirmativas II, III e IV
d) Apenas as afirmativas I, IV e V
e) Todas as afirmativas

35) Nos pacientes envolvidos em acidente escorpiônico 
(gênero Tityus), nos acidentes moderados a 
grave, e, principalmente em crianças, ocorrem 
manifestações sistêmicas que apresentam vários 
distúrbios, que envolvem sintomas gastrointestinais, 
cardiovasculares, neurológicos, neuromusculares, 
metabólicos, respiratórios e renais. Dentre os distúrbios 
cardiovasculares, as arritmias cardíacas podem estar 
presentes, de modo geral, a arritmia que ocorre mais 
comumente em paciente de acidente escorpiônico é:
a) O flutter e fibrilação atrial
b) A taquicardia ventricular
c) A taquicardia supraventricular
d) A taquicardia sinusal
e) A bradicardia sinusal

36) Os exames laboratoriais em pacientes vítimas de 
picadas por escorpião (gênero Tityus), são importantes 
para auxiliar no diagnóstico, classificar a gravidade e 
evolução do quadro. Quanto aos achados laboratoriais 
característicos dos quadros moderados a grave de 
escorpionismo:

 Analise as alternativas e assinale a alternativa incorreta:
a) Nas primeiras horas após a picada, a glicemia 

geralmente apresenta-se elevada
b) A amilasemia se encontra elevada na maioria dos casos 

graves e em cerca da metade dos pacientes com quadro 
moderado

c) A creatinofosfoquinase e sua fração MB, nos casos 
graves se encontram elevadas, assim como a mioglobina 
urinária

d) No hemograma a leucocitose com neutrofilia está 
presente nas formas graves

e) Dentre os distúrbios metabólicos, nos quadros graves 
(principalmente por T.serrulatus), a hiperpotassemia é 
um achado frequente

37) Nos acidentes escorpiônicos, para a orientação 
terapêutica com soroterapia especifica, a classificação 
de gravidade, baseada nas manifestações clinicas, 
é utilizada como critério para indicação de soro 
antiescorpiônico. Dentre as manifestações clinicas 
consideradas moderadas estão, EXCETO:
a) Sudorese
b) Sialorréia
c) Vômitos ocasionais
d) Broncorreia
e) Taquipneia

38) Nos acidentes com picada de aranha do gênero 
Loxosceles, uma das principais características são 
as lesões dermonecróticas, que são decorrentes, 
inicialmente, da ação direta do veneno sobre as 
células. Dentre as enzimas que compõem o veneno 
loxocélico, as que favorecem o estabelecimento da 
lesão dermonecrótica por interagirem com a membrana 
celular e desencadearem reações, envolvendo 
leucócitos polimorfonucleares, componentes do 
sistema complemento e plaquetas, denominam-se:
a) Fosfolipases D
b) Peptidases
c) Metaloproteases
d) Hialuronidases
e) Colagenases

39) No acidente loxoscélico cutâneo-hemolítico (cutâneo-
visceral), dentre as complicações sistêmicas, a 
principal causa de óbito é:
a) O edema pulmonar
b) A insuficiência renal aguda
c) A hemorragia intraparenquimatosa cerebral
d) A insuficiência respiratória aguda
e) A insuficiência cardíaca congestiva

40) Os sintomas e sinais clínicos relacionados a ingestão 
de raticidas cumarínicos, podem ser inespecíficos 
como náuseas, vômitos e dor abdominal, sendo que a 
coagulopatia é o sintoma mais evidente, que geralmente 
ocorre após ingestão oral de grande quantidade do 
anticoagulante. As hemorragias podem se manifestar, 
acometendo diversos órgãos e geralmente se iniciam 
de forma espontânea. Dentre os sinais hemorrágicos 
que ocorrem mais comumente estão, EXCETO:
a) Gengivorragia
b) Hematomas subcutâneos
c) Hemorragia faringeana
d) Equimoses
e) Melena
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41) No tratamento de pacientes envolvidos nos quadros de 
intoxicação por raticidas cumarínicos, estão indicados, 
o esvaziamento gástrico (quando pertinente), o carvão 
ativado, a administração de vitamina K1 e se necessário 
a transfusão com plasma fresco. Deve-se tomar cautela 
no tratamento desses pacientes com a prescrição de 
fármacos que possam potencializar os efeitos dos 
cumarínicos. Dentre as drogas que potencializam os 
efeitos dos cumarínicos estão, EXCETO:
a) Cefalosporina
b) Colestiramina
c) Eritromicina
d) Amiodarona
e) Paracetamol

42) O mecanismo de ação dos inseticidas carbamatos 
ocorre através:
a) Da inibição da acetilcolinesterase
b) Da ativação de canais de cloro mediados por receptores 

GABA
c) Da inibição dos canais de sódio
d) Da ativação dos receptores de acetilcolina nicotínica
e) Da inibição de canais de cloro mediados por receptores 

GABA

43) A respeito das manifestações clínicas relacionadas 
à intoxicação por fenitoína, analise as afirmativas e 
assinale a alternativa correta:
I. Dentre os sintomas mais precoces da intoxicação 

usualmente estão as náuseas, vômitos e nistagmo 
horizontal.

II. Nas intoxicações graves podem ocorrer alucinações, 
hiperreflexia e convulsões.

III. Nas intoxicações agudas frequentemente ocorrem 
depressão respiratória, redução dos reflexos profundos, 
coma e óbito.

 Estão corretas:
a) Apenas a afirmativa I
b) Apenas as afirmativas I e II
c) Apenas as afirmativas I e III
d) Apenas as afirmativas II e III
e) Todas as afirmativas

44) Os efeitos relacionados à intoxicação por propafenona 
ocorrem, geralmente, após a terceira hora de ingestão, 
e dentre as manifestações clínicas relacionadas ao 
quadro de intoxicação estão, EXCETO:
a) Sonolência
b) Náuseas
c) Bradicardia sinusal
d) Prolongamento do complexo QRS
e) Encurtamento do intervalo QT

45) Dentre as principais complicações clínicas relacionadas 
à ingestão crônica de amiodora, a que ocorre na grande 
maioria dos casos é:
a) Microdepósitos corneanos
b) Cirrose
c) Hipertireoidismo
d) Neurite óptica
e) Toxicidade pulmonar

46) Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina 
(ISRS) não possuem cardiotoxicidade significativa, mas 
dentre os ISRS, o que possui maior efeito cardiotóxico 
é:
a) A fluoxetina
b) O citalopram
c) A paroxetina
d) A sertralina
e) A fluvoxamina

47) Dentre os critérios maiores relacionados aos sinais e 
sintomas neuromusculares utilizados para o diagnóstico 
da síndrome serotoninérgica devido à intoxicação por 
ISRS (inibidores seletivos de recaptação de serotonina) 
estão, EXCETO:
a) Mioclonia
b) Tremor
c) Rigidez muscular
d) Hiperreflexia
e) Acatisia

48) A respeito das manifestações clínicas relacionadas à 
toxicidade decorrente do uso de cocaína, está incorreto 
o que se afirma em:
a) Nos pacientes gravemente intoxicados pode ocorrer 

hiper ou hipotensão arterial, taquicardia ou bradicardia 
e alterações do sistema respiratório

b) Nas intoxicações leves podem estar presentes náuseas, 
vômitos, agitação e midríase

c) O infarto agudo do miocárdio induzido por cocaína em 
pacientes jovens, costumam ocorrer apenas nos que 
possuem fatores de risco para essa doença coronariana

d) Dentre as manifestações neurológicas, podem ocorrer 
cefaleias, crises convulsivas ou até mesmo acidente 
vascular cerebral (isquêmico, hemorragia subaracnóidea 
e intracerebral)

e) Na cocaína fumada (Crack) os sintomas respiratórios 
mais frequentes nas intoxicações agudas são tosse com 
escarro carbonáceo, dor torácica com ou sem limitação 
da respiração, hemoptise e broncoespasmo

49) O antídoto para intoxicação por pesticidas 
organofosforados é:
a) O octreotide
b) A naloxona
c) A piridoxina
d) A pralidoxima
e) O nitrato de amila

50) Dentre as substâncias listadas abaixo, as que podem 
ser removidas por hemodiálise são:
(  ) Etanol.
(  ) Lítio.
(  ) Salicilato.
(  ) Paraquat.
(  ) Amoxicilina.
(  ) Fenobarbital.

 Analise as afirmativas acima, atribua valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo:
a) V; V; V; F; F; F
b) V; V; V; V; F; V
c) F; F; V; F; V; V
d) V; V; V; V; V; V
e) V; V; F; F; F; F


