TIPO A

CONCURSO
PÚBLICO

Médico / Área: CLÍNICA
NÍVEL SUPERIOR

LEIA COM ATENÇÃO

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
02 - Preencha os dados pessoais.
03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma PROVA DISCURSIVA e 64 (sessenta e quatro)
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

04 - A PROVA DISCURSIVA deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA DE
REDAÇÃO. O candidato somente poderá registrar sua assinatura em lugar/campo especificamente indicado. Assine a
folha de redação. As questões da prova objetiva são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de identidade. Se observar qualquer
irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal.

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
07 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcas de acordo
com o modelo (

).

A marcação da folha de respostas é definitiva, não sendo admitidas rasuras.

08 - Só marque uma resposta para cada questão.
09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
10 - Se a Comissão Executora verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada.

11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, disckman, tablet,
computador pessoal, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, capaz de capturar,
armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

Nome:
Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:
Prédio:

Sala:
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PROVA DISCURSIVA
TEXTO
Nunca é demais lembrar que a relação com o corpo foi ressignificada ao longo do tempo, até chegarmos ao padrão da mulher
magra como ícone de beleza e sucesso. “Ser gordo em um mundo feito e pensado para ser magro é uma punição social”,
aponta Gabriela Scapini, pesquisadora e integrante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher e Gênero (NIEM/UFRGS).
Texto adaptado de: https://www.ufrgs.br/humanista/2018/05/24/padroes-de-beleza-restritivos-causam-sofrimento-a-mulheres. Acesso em
18/09/2019.

Com base nas informações expostas acima, escreva um texto argumentativo-dissertativo no qual você responda às questões
formuladas a seguir. Apresente argumentos para defender o seu ponto de vista. Dê um título a seu texto.

Como a relação que temos com nosso corpo pode ser pacífica? E de
que maneira enfrentar as exigências do ‘padrão’ estético?
TÍTULO
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Língua Portuguesa
TEXTO 1
Vivemos em um país e um mundo marcado pela
diversidade, pelo pluralismo de etnias, povos, identidades,
subjetividades e representações. O diverso é algo que
compõe a condição humana e está intrinsecamente ligado à
ideia de humanidade, que só existe e só é possível na
diversidade. A diversidade pode ser entendida a partir de
diferentes formas, sendo mais comumente relacionada às
noções de variedade, pluralidade e diferença.
O problema central e fundamental da diversidade gira em
torno da forma pela qual lidamos com ela, ou seja, com o
diferente, com o outro. A cultura brasileira, apesar de ter
construído historicamente mitos sobre o modo como
lidamos com a diferença, é marcada por um sentimento de
intolerância em relação ao outro. Não é incomum
escutarmos notícias de agressões e mortes que acontecem
com as pessoas mais vulneráveis dessa sociedade, o que
desconstrói qualquer concepção mitológica sobre o modo
como nos relacionamos com a diferença.
Numa época marcada por intercâmbios culturais e o
encurtamento de distâncias geográficas, a diversidade
passa a fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. No
entanto, o medo do contato com o outro (diferente) pode
fazer aflorar o fundamentalismo cultural, fazendo com que a
intolerância seja elevada a princípio e dispositivo de
determinada relação social.
Há décadas se fala, no plano jurídico tanto nacional quanto
internacional, sobre o direito à diversidade, ou mesmo da
produção de políticas públicas com o respeito à
diversidade. Nessa perspectiva, pensar em um direito à
diversidade hoje em dia implica em concebê-lo a partir de
uma intervenção cultural, no plano do simbólico e da
representação. Desse modo, os direitos à diversidade, bem
como as políticas de diversidade, devem ser pensados com
fulcro na transformação sociocultural e nas potencialidades
que uma convivência harmônica, com respeito à
diversidade, pode trazer não para um ou outro, mas para o
conjunto da sociedade.
O contato com as culturas diferentes é algo necessário,
oportuno e importante para qualquer pessoa/grupo social,
tendo em vista que nenhuma cultura é (e também nunca
será) completa. Assim, o contato com outras culturas
permite compreender melhor o contexto sociocultural em
que as pessoas estão inseridas, como também conhecer
diferentes formas de expressão cultural. É o contato que
gera a empatia e trocas de experiências e visões de mundo,
alimentando o respeito e a compreensão do outro diferente.
Pensar a diversidade como direito implica em transcender
os limites da tolerância e construir relações sociais que se
pautem no respeito ao outro e na compreensão de que o
diverso é fundamental, necessário e contingente. Trata-se
de uma causa mais que necessária em um mundo onde o
preconceito e a intolerância crescem todos os dias, e
inclusive ganham projeção na esfera política, o que pode
resultar em significativos retrocessos sociais.
A diversidade, entendida como direito e trabalhada no plano
da cultura, tem a potencialidade de desenvolver sociedades
mais compreensivas e menos xenófobas, abrindo espaço
para o crescimento e aprimoramento cultural coletivo e o
aprofundamento da experiência democrática.

01. Todo texto tem uma proposta temática. O Texto 1, por
exemplo, tem como tema global a questão da
diversidade, a qual é abordada:
A)

B)

C)

D)

E)

a partir de seu percurso histórico: apresentamse cronologicamente fatos que contribuíram
para o recrudescimento da diversidade.
na perspectiva do direito, do que decorre a
visão de atrelar a noção de diversidade com
aspectos da cultura.
segundo uma visão religiosa, por isso a
menção à possibilidade de um afloramento do
fundamentalismo cultural.
com base em teorias sociológicas, cuja síntese
se expressa na ideia de que o contato entre
culturas diferentes é algo necessário.
com fundamento em teorias psicanalíticas,
responsáveis pela discussão acerca do “medo
do contato com o outro (diferente)”.

02. Analise as informações que são apresentadas a seguir.
1)

2)

3)

4)

É impossível conceber a ideia de ‘humanidade’
de maneira desatrelada da ideia de
‘diversidade’.
Não é verdade que a cultura brasileira é
tolerante em relação ao outro, ainda que
circulem mitos sobre o modo como lidamos
com a diferença.
A diversidade está fortemente presente em
nosso dia a dia, principalmente na atualidade,
em que vivenciamos forte intercâmbio cultural.
Significativos retrocessos sociais podem advir
do aumento do preconceito e da intolerância,
também na esfera política.

Estão em consonância com as ideias do Texto 1:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

A cultura brasileira, apesar de ter construído
historicamente mitos sobre o modo como lidamos com
a diferença, é marcada por um sentimento de intolerância
em relação ao outro.

03. No trecho acima, o segmento em destaque expressa
uma relação semântica:
A)
B)
C)
D)
E)

causal.
conclusiva.
concessiva.
conformativa.
condicional.

Thiago Burckhart. Disponível em:
http://www.justificando.com/2015/09/28/o-direito-a-diversidade-euma-resposta-a-intolerancia. Acesso em 11/09/2019. Adaptado.
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04. Assinale a alternativa em que os termos destacados estão numa relação de sinonímia.
A)
B)
C)
D)
E)

Vivemos em um país e um mundo marcado pela diversidade, pelo pluralismo / pela incomensurabilidade de
etnias [...].
O problema central e fundamental / prescindível da diversidade gira em torno da forma pela qual lidamos com
ela.
O medo do contato com o outro (diferente) pode fazer aflorar / dissipar-se o fundamentalismo cultural.
Os direitos à diversidade devem ser pensados com fulcro / cerne na transformação sociocultural.
A diversidade, entendida como direito e trabalhada no plano da cultura, tem a potencialidade de desenvolver
sociedades mais compreensivas e menos xenófobas / sectárias.

05. Releia o 3º parágrafo do Texto 1: “Numa época marcada por intercâmbios culturais e o encurtamento de distâncias
geográficas, a diversidade passa a fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. No entanto, o medo do contato com o
outro (diferente) pode fazer aflorar o fundamentalismo cultural [...]”. A expressão destacada equivale, semanticamente, a:
A)
B)
C)
D)
E)

‘Todavia’.
‘Porquanto’.
‘Ademais’.
‘Portanto’.
‘Contanto’.

06. Analise o emprego da forma verbal destacada no trecho: “Pensar a diversidade como direito implica em transcender os
limites da tolerância [...].” Considerando as normas de regência, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

o autor seguiu fielmente a norma-padrão, segundo a qual o verbo ‘implicar’ exige a preposição ‘em’.
a opção por inserir a preposição ‘em’ no trecho é uma tendência do português brasileiro, mas se distancia da
norma-padrão.
o autor poderia ter escolhido entre as opções ‘implica em’ ou ‘implica a’; ambas as regências são recomendadas
pela norma-padrão.
sendo o verbo ‘implicar’ transitivo indireto, a norma-padrão recomenda que ele seja seguido por qualquer uma das
preposições: ‘em’, ‘de’ ou ‘a’.
de fato, houve transgressão da norma-padrão, pois o verbo ‘implicar’ é intransitivo, não exigindo, por isso,
complemento.

TEXTO 2

A agência Nova/sb mapeou o comportamento dos internautas brasileiros nas redes sociais. O estudo, que mostra um raio-x da
intolerância na web, virou um dossiê que será entregue a autoridades, formadores de opinião e lideranças.
No total, foram analisadas 393.284 menções feitas por internautas de todo o país no Facebook, Twitter e Instagram e também
em páginas de blogs e comentários de sites da internet. A varredura encontrou dez tipos principais de intolerâncias,
identificadas pelo uso de expressões como “cabelo ruim”, “retardado mental”, “boiola”, “mal comida”, “golpista”, “velho” e
“nega”.
As palavras revelam intransigências relacionadas a aparência, classes sociais, deficiências, homofobia, misoginia, idade, raça,
religião e xenofobia. A conclusão, entretanto, é que a maior intolerância no Brasil é a política, com quase 220 mil menções,
mais de quatro vezes superior à misoginia, que aparece em segundo lugar.
Disponível em: https://portal.comunique-se.com.br/agencia-faz-raio-x-da-intolerancia-nas-redes-sociais-do-brasil. Acesso em 11/09/2019.
Adaptado.
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07. Assinale a alternativa em que as regras de concordância estão de acordo com a norma-padrão da língua.
A)
B)
C)
D)
E)

Intolerância é questão antiga. De fato, sempre houve problemas de intolerância entre as pessoas.
Quando se trata de relacionamentos, deve ser considerado todos os aspectos relacionados à questão.
Já fazem uns dez anos que os casos de intolerância na web vêm sendo mapeados.
É surpreendente que tenha sido identificado dez tipos principais de intolerâncias na web.
Quem de nós haveríamos de imaginar que a web fosse um veículo de tanta intolerância?

08. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está correto.
A)
B)
C)
D)
E)

A conclusão à que chegou a pesquisa é a de que a maior intolerância é política.
A intolerância política está presente de norte à sul do nosso país.
Devemos dizer ‘não’ à toda forma de intolerância, na web e fora dela.
Não é preciso consultar à web para concluir que é grande a intolerância no País.
É incrível que existam intransigências relacionadas até àqueles que têm deficiências físicas.

09. Um possível título para o Texto 2, que sintetiza sua proposta temática, é:
A)
B)
C)
D)
E)

A FALTA DE EDUCAÇÃO NA WEB
UM DOSSIÊ DA WEB NO BRASIL
O MAPA DA INTOLERÂNCIA NA WEB
EXPRESSÕES CORRENTES NA WEB
INTRANSIGÊNCIA POLÍTICA NA WEB

10. Assim como “xenofobia”, também se grafam com x palavras como:
A)
B)
C)
D)
E)

enxarcado e xeque-mate.
enxoval e enxente.
enxame e xamego.
trouxa e inexorável.
capixaba e xuxu.

Raciocínio Lógico Matemático
11. Sobre uma mesa estão três caixas e três objetos (uma caneta, um lápis e uma borracha), cada um em uma caixa
diferente. Uma caixa é amarela, outra rosa e a terceira verde. Sabe-se que:
- A caixa rosa está à direita da caixa amarela;
- A caneta está à esquerda da borracha;
- A caixa verde está à direita do lápis;
- A borracha está à direita da caixa verde.
Em qual caixa está a borracha?
A)
B)
C)
D)
E)

Amarela
Rosa
Verde
As informações dadas são insuficientes para se encontrar uma resposta.
Os dados são contraditórios.

12. Considere os números naturais cujo primeiro dígito à esquerda representa a quantidade de algarismos desse número. Por
exemplo, 51.234 é um desses números, pois 5 é quantidade de seus algarismos. Quantos números desse tipo existem?
A)
B)
C)
D)
E)

111.111.111
111.111.000
111.000.000
100.000.000
90.000.000
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13. Um grupo de amigos acabou de comer uma torta. Para o pagamento, se cada um der R$ 12,00, faltarão R$ 5,00 para
pagar a torta e, se cada um der R$ 15,00, sobrarão R$ 10,00. Qual era o preço da torta?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 45,00
R$ 50,00
R$ 55,00
R$ 60,00
R$ 65,00

14. Cinco equipes, X, Y, Z, W e T, participam de um torneio e cada equipe jogou uma vez com as demais. O sistema de
pontos é: 3 pontos para uma vitória, 1 ponto para empate e 0 para uma perda. Abaixo, estão os pontos totais ganhos por
cada uma das equipes, exceto a Y:
Equipe
X
Y
Z
W
T

Número de pontos
2
?
8
5
1

Quantos pontos ganhou a equipe Y?
A) 4
B) 5
C) 10
D) 12
E) 15

CÁLCULOS
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Noções de Informática
15. No LibreOffice 5.2, em seu Painel Inicial, é apresentada uma opção chamada Arquivos Remotos. Assinale a alternativa
que apresenta a finalidade dessa opção:

A)
B)
C)
D)
E)

Abrir uma conexão na Intranet da Instituição e buscar um arquivo na rede interna.
Abrir um arquivo residente em uma rede de armazenamento do tipo armazenamento em nuvem.
Acessar um arquivo de configuração de senhas para ser utilizado em ações de proteção de arquivos.
Acessar arquivos executáveis residentes em redes de nuvens privadas para manutenção de serviços em Intranets.
Executar aplicativos (arquivos executáveis) compartilhados com outros usuários em um serviço de armazenamento
em nuvens privadas.

16. Considerando os Modelos de Serviços (ou Tipos de Serviço) em nuvem, é encontrado com frequência, na literatura, um
padrão composto por três camadas, formando assim um padrão de arquitetura para soluções sobre Computação em
Nuvem. Assinale a alternativa que define um desses modelos de serviço (ou Tipo de Serviço) e suas características:
A)

Infraestrutura como Serviço (IaaS) – Contempla a distribuição de aplicativos de software pela Internet sob
demanda e, normalmente, baseado em assinaturas.

B)

Software como Serviço (SaaS) – Este tipo de serviço de computação em nuvem envolve basicamente a aquisição de
sistemas operacionais, servidores e máquinas virtuais, redes e armazenamento.

C)

Cloud como Serviço (CaaS) – Este serviço é composto por aplicativos que são executados em ambiente de nuvem.
Podem ser aplicações completas ou frames de aplicações, cujo uso é regulado por modelos de negócios que podem
ser customizados.

D)

Plataforma como Serviço (PaaS) – Refere-se aos serviços de computação em nuvem que fornecem um ambiente
para desenvolvimento, teste, integração de banco de dados, fornecimento e gerenciamento de aplicativos sob
demanda.

E)

Networking como Serviço (NaaS) – É utilizada na maioria dos serviços on-line que conhecemos (serviços de busca
como Google e Bing, serviços de webmail e outros aplicativos públicos, como Whatsapp, LinkedIn e Facebook). A
aquisição de licenças para uso é dispensada neste tipo de serviço.
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17. Considere a imagem de parte de uma planilha, abaixo, construída no Excel 2016. Trata-se de um resumo de vendas no
qual, dentre outros dados, as células de B3 a B9 apresentam o consultor que vendeu o veículo e, nas células de E3 a E9,
o valor do veículo vendido.

Qual deve ser o recurso utilizado no Excel 2016 para obter, em qualquer célula vazia dessa planilha, o somatório do valor
das vendas da Consultora Maria, sem a necessidade de classificar a planilha por ordem de consultor?
A)
B)
C)
D)
E)

Opção Subtotal
Opção Agrupar
Função PROCV
Função CONT.VALORES
Função SOMASE

18. Qual comando permite, no ambiente do Sistema Operacional Linux, que se obtenham informações sobre o estado dos
processos que estão sendo executados no momento?
A)
B)
C)
D)
E)

ls /
cp –e
ps –ef
rm –xu
lp /root/

19. Quanto aos tipos de atividades que podem ser utilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – versão 3.0.3,
assinale a alternativa incorreta.
A)
B)
C)
D)

E)

Questionário - Permite criar um conjunto de questões de vários formatos. É criado pelo professor, respondido pelo
aluno e corrigido automaticamente pelo sistema (com base no gabarito previamente definido pelo professor).
Base de Dados - Ferramenta interativa de construção de uma base de conhecimentos. Seu principal potencial é a
produção colaborativa construída de forma assíncrona pelos participantes de uma disciplina.
Pesquisa de Avaliação - Permite ao professor criar um questionário de avaliação do curso. O objetivo é desenvolver
uma avaliação dos percursos da aprendizagem online.
Fórum - É um espaço para discussão assíncrona sobre temas escolhidos pelo professor e/ou pelos demais
participantes. Permite que várias frentes de discussão, sobre um recorte do conteúdo, fiquem abertas
simultaneamente.
Chat - Permite conversação entre os participantes em tempo real.
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Legislação Aplicada ao Servidor Público
20. A soma dos vencimentos do cargo e das vantagens pecuniárias é chamada de remuneração do servidor público. Em
referência ao regime de remuneração dos servidores públicos, assinale a alternativa correta.
A)
B)

C)
D)
E)

A lei vigente irá reger as pensões a que fazem jus os pensionistas do servidor público falecido já aposentado.
Pela garantia da irredutibilidade dos vencimentos, não é vedada a alteração da forma de cálculo de gratificações e
outras vantagens ou a redução das parcelas que não compõem a remuneração, contanto que o valor total da
remuneração seja mantido.
Conforme sabido, é garantida pela Constituição Federal a isonomia remuneratória. Isso quer dizer que está
constitucionalmente garantida a paridade entre cargos assemelhados no Executivo, no Judiciário e no Legislativo.
Dá-se por meio de lei de competência exclusiva do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, a
fixação de subsídios do Presidente, Vice-Presidente, Membros do Legislativo e Ministros de Estado.
É possível, em caso de acordo, ser fixado por meio de Convenção Coletiva o vencimento de servidor, desde que
seja homologado judicialmente.

21. Considerando a hipótese de um servidor em estágio probatório, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Não há que se falar na possibilidade de o servidor se licenciar para missão ou estudo no exterior.
Há possibilidade de licença do servidor na hipótese de mandado classista.
Não há que se falar em suspensão em virtude de participação em curso de formação.
É autorizada pela legislação vigente a suspensão do estágio probatório em razão de afastamento do servidor para
servir em organismo internacional.
Em virtude de capacitação é possível ao servidor tirar licença durante o período de estágio probatório.

22. Aos servidores públicos, as vedações apresentadas a seguir são expressas na Lei Nº 8.112/1990, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

recusar fé a documentos públicos.
manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo
grau civil.
atuar como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro.
aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
opor resistência, ainda que justificada adequadamente, ao andamento de documento e processo ou execução de
serviço.

23. No âmbito da estrutura organizacional da Administração Pública, remoção é, tecnicamente, uma das formas de
movimentar o servidor dentro do quadro de pessoal a que ele pertence, com ou sem mudança de sede de seu local de
trabalho, mas sem que haja qualquer alteração em seu cargo. Consoante dicção mais precisa do art. 36 da Lei Federal nº
8.112, de 1990, "é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança
de sede", não se tratando, dessa forma, de uma nova investidura ou de vacância do cargo, e sim de um simples
deslocamento físico do servidor para outra unidade administrativa ou região da Federação. Assinale, entre as hipóteses
abaixo, aquela que autoriza que o servidor possa ser removido sem que haja interesse da Administração.
A)
B)
C)

D)
E)

Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese de que o número de interessados seja superior ao número
de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.
Por simples ato de vontade escrito do servidor que deseja se deslocar para uma localidade, sendo, neste caso
irrelevante a concordância da Administração Pública.
Sem que seja necessária a existência de qualquer condição preestabelecida, nos casos de motivo de saúde do
próprio servidor, de seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu
assentamento funcional.
Independentemente da natureza do cargo, e em havendo prévia autorização de autoridade competente, na hipótese
de extinção ou reorganização de órgão.
Na hipótese de acompanhamento de cônjuge ou companheiro que seja empregado do setor privado, deslocado por
interesse do empregador.

24. Considerando as normas vigentes acerca dos servidores públicos e da administração pública, assinale a alternativa
correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Mesmo que não haja sido reconhecida a culpa exclusiva da vítima, a absolvição de servidor público em processo
criminal afasta a responsabilidade civil do Estado.
Em caso de decisão judicial que invalida demissão de servidor público estável, deverá este ser reintegrado no cargo
e o eventual ocupante da vaga deverá ser reconduzido ao cargo de origem, mediante indenização, se for o caso.
O Distrito Federal e os Estados da Federação poderão, mediante lei ordinária específica, fixar subteto salarial
estadual e distrital.
O servidor público, quando afastado do cargo para o exercício de mandato eletivo, terá direito à contagem do tempo
de servidor para fins de promoção por antiguidade.
É vedado por lei o compartilhamento de informações fiscais entre a administração tributária da União e os demais
entes da Federação.
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Conhecimentos Específicos
25. Sobre as hemorragias do trato gastrintestinal alto

29. Considerando a hepatite B crônica, é incorreto afirmar
que:
A)

(HGIA), analise as proposições a seguir.
1)

2)

3)
4)

As úlceras pépticas decorrentes do uso de antiinflamatórios não esteroides representam a causa
mais frequente de HGIA.
O aumento da ocorrência da infecção por H.
Pylori que vem sendo constatada na população
adulta é a etiologia mais prevalente para a HGIA.
As lacerações de Mallory-Weiss com frequência
provocam HGIA de maior gravidade.
A idade avançada e o comprometimento
hemodinâmico
são
fatores
preditivos
independentes de recorrência e morte.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3, apenas.
2 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas
1, 2, 3 e 4.

26. Em consulta, um homem de 40 anos relata como única
queixa ter observado nesse dia a presença de
melenas. Ele encontra-se em bom estado geral e
estável, do ponto de vista hemodinâmico. Nesse caso,
é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

E)

a anamnese e o exame físico frequentemente
diagnosticam a origem do sangramento intestinal.
está indicada a realização de endoscopia e
colonoscopia precoces.
a presença de melena significa sangramento do
trato gastrintestinal no mínimo há 14 horas.
quanto mais distal for o local da hemorragia do
trato intestinal inferior, maior a probabilidade de
ocorrência de melena.
a associação da ocorrência de melena com
borborigmo interativo representa muito forte
indício de hemorragia intestinal baixa.

B)

C)
D)

E)

o prognóstico de progressão é definido apenas
pela histologia hepática.
o fator de risco mais importante para o possível
surgimento de cirrose é o nível de replicação do
vírus da hepatite B.
a icterícia persistente ou intermitente é
característica nos casos graves ou avançados.
a hipoalbuminemia e o alargamento do tempo de
protrombina ocorrem nos casos graves ou em
estágio terminal.
as alterações das aminotransferases e da
fosfatase alcalina não permitem diferenciar a
forma histologicamente leve da grave.

30. Qual agente farmacológico pode produzir insuficiência
hepática aguda por necrose hepática centrolobular,
previsível e dose-dependente?
A)
B)
C)
D)
E)

Acetaminofen.
Halotano.
Isoniazida.
Clorpromazina.
Amiodarona.

31. A hipertensão portal pré-hepática ocorre em:
A)
B)
C)
D)
E)

esquistossomose.
hepatite alcoólica.
pericardite constritiva.
síndrome de Budd-Chiari.
trombose da veia esplênica.

32. O tratamento mais eficaz para a estrongiloidíase
disseminada é:
A)
B)
C)
D)
E)

Mebendazol.
Praziquantel.
Pamoato de pirantel.
Pamoato de pirvínio.
Ivermectina.

33. No diagnóstico da dengue, qual alteração é
indireta isolada pode ser observada em:

considerada sinal de alarme para a forma grave da
doença?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

27. Icterícia em paciente adulto por hiperbilirrubinemia
anemia falciforme.
hepatite por citomegalovírus.
ingesta excessiva de bebidas alcoólicas.
hepatite B.
hepatite C.

Febre elevada e persistente, de 39°a 40°C.
Cefaleia intensa, intolerância alimentar e vômitos.
Diarreia volumosa.
Hipotensão postural e lipotimia.
Anorexia e rápida perda de peso.

28. Qual o primeiro marcador virológico detectável depois
que uma pessoa é infectada pelo vírus da hepatite B?
A)
B)
C)
D)
E)

Anti HBS.
HbsAg.
Aminotransferases séricas elevadas.
IgM anti-HBc.
Anti HCV.
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34. A tuberculose pulmonar (TP) é a infecção respiratória

37. Utilizados no tratamento da asma brônquica, os

mais frequente e mais relevante para a saúde pública.
Sobre seu diagnóstico, analise as afirmações abaixo.

agonistas β adrenérgicos determinam os seguintes
efeitos, EXCETO:

1)

A)

2)

3)

4)
5)

A baciloscopia de escarro está indicada para
pacientes sintomáticos, em busca ativa.
A baciloscopia de escarro está indicada para
casos de suspeita clínica, independentemente do
tempo de tosse.
A baciloscopia de escarro deve ser realizada em
duas amostras, que, se negativas, afastam o
diagnóstico de TP.
O diagnóstico bacteriológico de certeza para TP,
considerado padrão ouro, é a cultura.
O teste rápido molecular para tuberculose (TRMTP) está indicado, prioritariamente, para o
diagnóstico de TP e laríngea em adultos e
adolescentes.

B)
C)
D)
E)

e

Haemophylus
e

Chlamydia

e Staphylococcus
e

Pseudomonas
e

Streptococcus

brônquica, é incorreto afirmar que:

B)

C)

D)

E)

emergência associada ao tratamento do câncer. Sobre
a SLT, analise as proposições abaixo.
1)

5)

36. Sobre os estímulos desencadeadores da asma
A)

38. A síndrome da lise tumoral (SLT) é uma condição de

4)

adquiridas na comunidade (PAC) podem ser bactérias,
vírus, fungos ou protozoários. Nas PAC, são
considerados agentes patogênicos atípicos:
Staphylococcus
aureus
influenzae.
Mycoplasma
pneumoniae
pneumoniae.
Streptococcus pneumoniae
aureus.
Klebsiella
pneumoniae
aeruginosa.
Pseudomonas aeruginosa
pneumoniae.

D)
E)

3)

1, 2, 3, 4 e 5.
1, 2, 4 e 5, apenas.
3 e 5, apenas.
1 e 2, apenas.
3 e 4, apenas.

35. Os potenciais agentes etiológicos das pneumonias

A)

C)

2)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

B)

os alérgenos ambientais que mais comumente
desencadeiam são a espécie dermatophagoides.
os
bloqueadores
beta-adrenérgicos
frequentemente causam exacerbações agudas
da asma.
os betabloqueadores β2 seletivos e os de uso
tópico, como em colírios, são seguros para
pacientes asmáticos e contribuem para a
estabilidade do controle da asma.
o ácido acetilsalicílico pode desencadear crises
asmáticas, principalmente em portadores de
asma grave.
o exercício físico é fator desencadeante comum
da asma, principalmente em crianças.

o relaxamento da musculatura lisa das vias
respiratórias proximais.
o relaxamento da musculatura lisa das vias
respiratórias distais.
a inibição da liberação de mediadores dos
mastócitos.
a limpeza mucociliar.
a redução da secreção de muco.

Comumente se associa ao tratamento do linfoma
de Burkitt.
É frequentemente associada ao tratamento da
leucemia linfocítica crônica com nucleosídeos.
Acidose metabólica e insuficiência renal aguda
estão presentes.
Hipopotassemia, hipercalcemia e hiperuricemia
são alterações metabólicas características.
Com maior frequência é decorrente do tratamento
de tumores sólidos.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 5, apenas.
3 e 4, apenas.
2, 4 e 5, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.

39. A causa primária da anemia na insuficiência renal
crônica avançada é por:
A)
B)
C)
D)
E)

deficiência de ferro.
aumento da demanda de ferro.
deficiência de produção da eritropoietina.
hiperparatireoidismo secundário.
fibrose da medula óssea.

40. São indicações para a realização de monitorização
ambulatorial da pressão arterial (MAPA), EXCETO
para:
A)
B)
C)
D)
E)

o diagnóstico da hipertensão do jaleco branco.
a detecção de hipotensão arterial.
a avaliação de pacientes normotensos com lesão
de órgãos alvo.
a avaliação da eficácia da terapêutica antihipertensiva.
a detecção de arritmias cardíacas.
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41. Objetivando alcançar as metas de controle da
hipertensão
arterial
sistêmica
em
pacientes
hipertensos e com risco cardiovascular alto, o uso de
mais de um medicamento frequentemente é
necessário. Qual associação de hipotensores não é
recomendada, por não proporcionar benefícios em
desfechos cardiovasculares e por aumentar o risco de
efeitos adversos?
A)
B)
C)
D)
E)

Atenolol + Hidroclorotiazida.
Hidroclorotiazida + Metildopa.
Clortalidona + Telmisartana.
Amlodipino + Atenolol.
Enalapril + Losartana.

46. São causas mais comuns para a lesão renal
intrínseca, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

47. No diagnóstico da insuficiência renal crônica, são
achados importantes:
A)
B)

42. No tratamento da lactante hipertensa, qual hipotensor
é considerado seguro para o lactente?
A)
B)
C)
D)
E)

Reserpina.
Prazosin.
Terazosina.
Telmisartana.
Alfametildopa.

isquemia.
sepse.
hipertrofia prostática.
uso de aminoglicosídeos.
uso de anfotericina B.

C)
D)
E)

edema e proteinúria superior a 3,5g por 1,73m2
por 24h.
hipertensão arterial, rins bilateralmente pequenos
e cilindrúria.
edema, rins aumentados de volume e piúria.
vômitos, diarreia, dor abdominal e cilindros
hemáticos.
hipotensão ortostática, desidratação e cristalúria
importante.

48. História clínica de polidipsia intensa e poliúria

com os critérios de Framington, qual alteração é
considerada critério maior?

importante com eliminação superior a 3L em 24h,
associadas a osmolaridade urinária inferior a
250m osml e hiponatremia, caracterizam o diagnóstico
de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

43. No diagnóstico da insuficiência cardíaca, de acordo

Tosse noturna.
Dispneia paroxística noturna.
Edema bilateral dos tornozelos.
Hepatomegalia.
Derrame pleural.

diabetes insipidus central.
diabetes insipidus nefrogênico.
doença policística.
insuficiência renal.
polidipsia psicogênica.

44. Considerado fator associado a insuficiência cardíaca, a

49. Sobre as alterações reumatológicas associadas à

estenose mitral pura ou predominante tem como
principal causa:

doença inflamatória intestinal, analise as proposições a
seguir.

A)
B)
C)
D)
E)

1)
2)

endocardite infecciosa.
febre reumática.
lúpus eritematoso sistêmico.
artrite reumatoide.
mixoma do átrio esquerdo.

3)
4)

45. Sobre as alterações cardíacas decorrentes da
hipopotassemia, analise as afirmações a seguir.
1)

2)
3)
4)

Representam importante fator de risco para o
desenvolvimento de arritmias, tanto ventriculares
como atriais.
Predispõem à toxicidade pela digoxina.
Desencadeiam alterações eletrocardiográficas
que incluem ondas T largas e achatadas.
Depressão de ST e prolongamento de QT são
mais pronunciadas quando o nível sérico de
potássio é menor que 2,7 m mol \ L.

5)

A artrite periférica é comum na doença de Crohn.
Na retocolite ulcerativa grave, a colectomia
costuma curar a artrite.
A espondilite anquilosante é mais comum na
doença de Crohn que na retocolite ulcerativa.
A atividade da espondilite anquilosante é
dependente da atividade inflamatória intestinal.
A sacroileíte é simétrica, ocorre na retocolite
ulcerativa e rapidamente progride para a
espondilite anquilosante.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
2, 4 e 5, apenas.
1, 3 e 5, apenas.
4, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas
1 e 2, apenas.
3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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50. Qual a alteração hematológica mais frequente no lúpus
A)
B)
C)
D)
E)

57. Um dos pilares do tratamento do diabetes é a atividade
física. Sobre a promoção da prática regular de
exercícios físicos, analise as afirmações abaixo.

eritematoso sistêmico?
Anemia normocrômica e normocítica.
Anemia megaloblástica.
Plaquetopenia.
Leucopenia e granulocitopenia.
Leucocitose e atipia linfocitária.

1)

2)

51. Mesmo quando verificadas alterações clínicas que
sugerem o diagnóstico de artrite gotosa, o que deve
ser feito para o diagnóstico definitivo?
A)
B)
C)
D)
E)

Avaliação da função renal.
Quantificação do ácido úrico sérico e urinário.
Hemoculturas em série.
Testes para autoimunidade.
Artrocentese articular.

3)

4)

Para indivíduos diabéticos com menos de 30
anos que pretendem iniciar exercício físico de
baixa intensidade, como caminhadas, não há
necessidade de realização de teste ergométrico.
Diabéticos tipo 2 diagnosticados há mais de 10
anos devem ser avaliados com teste ergométrico
antes de iniciarem programa de exercícios
físicos.
Diabéticos tipo 1 com glicemia superior a
250mg/dL em jejum e sem cetose devem realizar
exercícios antes de utilizarem a dose de insulina
programada.
Diabéticos tipo 2 em insulinoterapia devem adiar
o exercício físico se apresentam hiperglicemia,
ainda que com níveis abaixo de 180mg/mL.

52. A síndrome demencial mais frequente nos países
ocidentais é:

Está(ão) correta(s):

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

doença de Alzheimer.
demência vascular.
demência por alcoolismo.
demência por corpúsculos de Levy.
demência por deficiência de tiamina.

53. Qual a complicação aguda mais frequentemente
observada nos pacientes
insulinodependentes?
A)
B)
C)
D)
E)

diabéticos

tipo

1

Coma cetoacidótico.
Coma hiperosmolar.
Hipoglicemia.
Hipertensão arterial.
Hipertrigliceridemia.

54. A cetoacidose diabética é mais grave e prolongada em
pacientes:
A)
B)
C)
D)
E)

diabéticos tipo 2 idosos.
diabéticos tipo 1 recém-diagnosticados.
diabéticos tipo 1 ou tipo 2 hospitalizados.
diabéticos tipo 1 em uso de bomba de insulina.
diabéticos tipo 1 que iniciam prática de esportes.

55. São metas do tratamento da cetoacidose diabética,
EXCETO a correção:
A)
B)
C)
D)
E)

da desidratação.
dos distúrbios hidroeletrolíticos.
das alterações acidobásicas.
da hipoglicemia e da hipocalemia.
da osmolaridade.

56. Os níveis da hemoglobina glicada (HbA1c) podem se
apresentar falsamente reduzidos em presença de:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
3 e 4, apenas.
2, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

58. Quais agentes antidiabéticos orais atuam sem
estimulação pancreática?
A)
B)
C)
D)
E)

Glicazida, glimepirida e acarbose.
Repaglinida, sitagliptina e acarbose.
Sitagliptina, clorpropamida e biguanida.
Metformina, pioglitazona e dapaglifozina.
Glicazida, metformina e empaglifozina.

59. A nefropatia diabética é uma das mais frequentes
complicações microvasculares do diabetes mellitus.
São considerados fatores de risco para o surgimento e
progressão da doença renal do diabetes, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

infecção urinária crônica.
hipertensão arterial.
hipercolesterolemia.
tabagismo.
mau controle glicêmico.

60. No hipopituitarismo secundário à necrose hipofisária
pós-hipotensão ou choque decorrente de hemorragia
durante ou após o parto, o principal acometimento é a
redução na secreção de:
A)
B)
C)
D)
E)

ACTH
Prolactina
TSH
HGH
LH e FSH

anemia hemolítica.
hipertrigliceridemia.
hiperbilirrubinemia.
alcoolismo crônico.
insuficiência renal.
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61. Na acromegalia, a hipersecreção prolongada do
hormônio do crescimento (HGH) determina o
surgimento de complicações cardiovasculares. São
complicações
cardiovasculares
observadas
na
acromegalia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

arritmias.
hipertrofia ventricular.
cardiomegalia.
hipertensão arterial.
hipotensão ortostática.

62. Na

avaliação
ultrassonográfica
dos
nódulos
tireoideanos, quais características sugerem maior
probabilidade de malignidade?
A)
B)
C)
D)
E)

Nódulos maiores de 5,0cm.
Nódulos císticos com paredes lisas e conteúdo
líquido e escassa vascularização periférica.
Nódulo misto, com calcificação periférica em
casca de ovo.
Nódulo misto, predominantemente cístico e com
artefatos “em cauda de cometa” no seu interior.
Nódulo sólido, com contorno irregular e
microcalcificações em seu interior.

63. O hipotireoidismo pode ser induzido pelo uso de
diversos medicamentos por médio a longo prazo. São
medicamentos relacionados com o desenvolvimento
do hipotireoidismo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Amiodarona.
Carbonato de Lítio.
Interleucina-2.
Interferon-alfa.
Estrôncio.

64. As alterações laboratoriais que definem o diagnóstico
do hipertireoidismo por Doença de Graves são:
A)
B)
C)
D)
E)

T3 e T4 livres e TSH suprimidos e anticorpo
antiperoxidase positivo.
TSH suprimido, T3 e T4 livres elevados e TRAb
positivo.
TSH, T3 e T4 livres variáveis e FAN elevado.
TSH e T3 total elevados, T4 livre normal e
anticorpo antitireoglobulina elevado.
TSH normal ou elevado, T3 e T4 totais normais e
hCG elevado.
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