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1. Está normalmente associada a insuficiência de múltiplos 
órgãos? 
a) Malignidade. 
b) Queimaduras. 
c) Pancreatite necro-hemorrágica. 
d) Infecção não controlada. 

 

2. Qual a droga de escolha para o tratamento de doença 
meningocócica? 
a) Penicilina G cristalina. 
b) Metronidazol. 
c) Aciclovir. 
d) Levofloxacina. 

 

3. É um exame invasivo executado para diagnóstico de úlcera 
péptica. Trata-se de:  
a) Sorologia. 
b) Teste respiratório com carbono marcado. 
c) Teste de urease. 
d) Antígeno nas fezes. 

 

4. Quando o agente etiológico causador de diarreias 
infecciosas de formas graves for Yersinia enterocolitica, 
recomenda-se o tratamento com a seguinte droga:  
a) Tetraciclina. 
b) Ampicilina. 
c) Quinolonas. 
d) Ceftriaxona. 

 

5. Diminuição ou aparecimento de cicatrizes nos rins, sendo 
este um diagnóstico morfológico, radiológico ou de 
evidência funcional da doença renal, que pode ser 
associada a infecções pregressas. Estamos falando de qual 
infecção do trato urinário?  
a) Bacteriúria. 
b) Piúria. 
c) Pielonefrite aguda. 
d) Pielonefrite crônica. 

 

6. O que indica o aumento do cálcio e fósforo no sangue?  
a) Diminuição da proteinemia. 
b) Hipervitaminose D. 
c) Deficiência de vitamina D. 
d) Deficiência de vitamina C. 

 

7. Assinale a alternativa correta com relação ao tétano. 
a) Paciente não imunizado com ferimento de alto risco 

deve ser submetido, atualmente, apenas a toxóide 
tetânico (0,5 mℓ IM). 

b) O uso de penicilina benzatina como profilaxia não está 
indicado. 

c) Quanto maior o período de incubação mais grave a 
doença. 

d) Quando uma gestante é imunizada não ocorre 
imunidade do feto. 
 
 
 

8. É uma doença autoimune que se caracteriza pela 
diversidade de formas clínicas de apresentação, incluindo 
potencialmente todos os órgãos e sistemas de nossa 
economia, sendo considerado o símbolo referencial da 
autoimunidade. É diagnosticada através da soma de 
diferentes manifestações clínico-laboratoriais e apresenta 
curso evolutivo flutuante com períodos de atividade e 
remissão, bem como morbidade e mortalidade variáveis e 
intensamente relacionadas aos órgãos especificamente 
acometidos. Trata-se de:  
a) Dermatopolimiosites. 
b) Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
c) Esclerose Sistêmica. 
d) Síndrome Antifosfolipídio. 

 

9. São fatores que devem ser considerados para 
hospitalização de pacientes com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica, exceto:  
a) Grave aumento da intensidade dos sintomas, com 

dispnéia em repouso. 
b) História de DPOC grave. 
c) Surgimento de sintomas novos, como cianose e edema 

periférico. 
d) Resposta positiva ao tratamento médico inicial. 

 

10. É o responsável pela grande maioria de casos de febre 
tifóide. Trata-se de:  
a) Salmonella typhi. 
b) Leptospira interrogans. 
c) Mycoplasma genitalium. 
d) Treponema pallidum. 

 

11. A pressão arterial diastólica é:  
a) O nível máximo no momento da ejeção. 
b) O nível mínimo no momento da ejeção. 
c) O nível máximo no momento do fechamento da válvula 

aórtica. 
d) O nível mínimo no momento do fechamento da válvula 

aórtica. 
 

12. O intervalo lúcido em traumatismo cranioencefálico sugere:  
a) Contusão Cerebral. 
b) Hematoma Subdural. 
c) Hematoma Extradural. 
d) Edema Cerebral Grave. 

 

13. As úlceras dos membros inferiores são mais 
frequentemente ocasionadas por:  
a) Patologias cardíacas. 
b) Patologias linfáticas. 
c) Patologias arteriais. 
d) Patologias venosas. 
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14. Assinale a alternativa incorreta com relação à tuberculose. 
a) A tuberculose de forma hematogênica pode localizar-

se num pulmão só. 
b) São formas de disseminação hematogênica da 

tuberculose pulmonar: a miliar, a pneumonia caseosa, 
focos intercalares ou de intervalo apicais, formas 
intersticiais difusas de tipo ácino-nodular. 

c) As adenomegalias caseificadas hilomediastinais 
contribuem para a disseminação hematogênica e/ou 
canalicular da tuberculose pulmonar. 

d) Toda tuberculose pulmonar hematogênica é de tipo 
miliar. 

 

15. Sobre os beta-2 agonistas não é correto afirmar: 
a) A via venosa só deve ser usada excepcionalmente para 

o tratamento da asma. 
b) Seu uso prolongado não leva à taquifilaxia. 
c) Tem excelente ação profilática na asma de exercício. 
d) São responsáveis pela maior parte dos óbitos em 

asmáticos. 
 

16. Qual o tumor mais frequentemente associado à síndrome 
da veia cava superior? 
a) Carcinoma brônquico de pequenas células. 
b) Osteossarcoma de clavícula. 
c) Teratoma de mediastino. 
d) Linfoma linfocítico. 

 
 

17. Qual das lesões abaixo está raramente associada a 
alterações cromossômicas? 
a) Estenose aórtica membranosa. 
b) Atresia tricúspide. 
c) Coartação da aorta. 
d) CIV. 

 

18. As meningites bacterianas agudas no recém-nascido 
ocorrem por, exceto: 
a) Aspiração do líquido amniótico. 
b) Penetração de germes pela pele ou pelas mucosas. 
c) Processos infecciosos gastrintestinais. 
d) Hipertensão intracraniana. 

 

19. A compressão esofagiana por subclávia aberrante causa: 
a) Síndrome de Peutz-Jeghers. 
b) Síndrome de Turcot. 
c) Disfagia lusória. 
d) Pancreatite crônica. 

 

20. Qual a amina vasopressora que mais preserva a circulação 
renal? 
a) Isoprenalina. 
b) Dobutamina. 
c) Epinefrina. 
d) Dopamina. 

 
 
 
 

21. Em qual causa de demência, o eletroencefalograma se 
apresenta normal?  
a) Encefalopatia hepática. 
b) Tumor do lobo frontal. 
c) Doença de Alzheimer. 
d) Uremia. 

 

22. Assinale a alternativa correta com relação à peritonite 
bacteriana espontânea. 
a) A recidiva de PBE é rara, devido à imunidade adquirida 

pelo paciente após o primeiro episódio. 
b) A PBE ocorre principalmente em ascites com baixo teor 

de proteína, como verificado nos cirróticos e 
nefróticos. 

c) Febre, dor abdominal e sinais de peritonismo são 
fundamentais para o diagnóstico de PBE. 

d) A cultura do líquido ascítico revela com frequencia 
mais de um tipo de agente infeccioso, em geral 
bactérias gram-negativas e gram-positivas. 

 

23. Dentre as alterações metabólicas mais comuns encontrada 
em gota estão: 
a) Os distúrbios tubulares renais. 
b) Fibromialgia. 
c) Hipoxemia. 
d) Insuficiência respiratória. 

 

24. Abaixo temos afirmações com relação ao Helicobacter 
pylori. Assinale a verdadeira. 
a) Deve ser pesquisado e erradicado em pacientes de 

média idade com recidiva de úlcera gástrica. 
b) É forte a relação entre Helicobacter pylori e gastrite 

atrófica auto-imune com anemia perniciosa associada. 
c) O seu tratamento adequado é incompatível com o uso 

de bloqueadores H2 ou omeprazol concomitante. 
d) É apenas um agente oportunista, sem qualquer relação 

causal com as doenças pépticas. 
 

25. Encontre uma característica da úlcera de Cushing. 
a) Surgir predominantemente nos portadores de 

hiperplasia adrenal. 
b) Acometer pacientes em vigência de choque séptico. 
c) Ser complicação frequente no “grande queimado”. 
d) Estar associada à hipercloridria. 

 

26. Assinale a alternativa incorreta. 
a) No exantema súbito, normalmente o aparecimento do 

exantema é concomitante ao desaparecimento da 
febre. 

b) Escarlatina pode ter como complicações pós-
infecciosas a febre reumática e a glomerulonefrite 
difusa aguda. 

c) Embriopatia rubeólica resulta da infecção pelo vírus da 
rubéola no terceiro trimestre da gravidez. 

d) As complicações mais frequentes do sarampo são as 
otites e pneumonias. 
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27. Qual a complicação mais frequentemente encontrada na 
doença de Paget? 
a) Insuficiência cardíaca. 
b) Degeneração maligna. 
c) Ciatalgia. 
d) Fratura. 

 

28. A cianose se deve a que, na anomalia de Ebstein? 
a) Estenose tricúspide. 
b) Comunicação aortopulmonar. 
c) Comunicação interauricular. 
d) Hipertensão pulmonar severa. 

 

29. Qual o seguimento do tubo digestivo cuja ressecção é 
acompanhada dos mais graves problemas nutricionais? 
a) Esôfago. 
b) Jejuno. 
c) Colo. 
d) Íleo. 

 

30. São tumores encontrados no mediastino anterior: 
a) Cistos pleuropericárdicos. 
b) Leiomioma e schwanoma. 
c) Bócio e divertículos. 
d) Timoma e teratoma. 

 

31. Qual o fator mais importante para determinar o débito 
cardíaco durante o exercício físico? 
a) Diminuição da pressão venosa central. 
b) Constrição dos vasos sistêmicos. 
c) Aumento da frequência cardíaca. 
d) Variação do volume sistólico. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta. A cateterização da artéria 
pulmonar permite a determinação das afirmativas abaixo:  
a) Resistência vascular sistêmica. 
b) Débito cardíaco. 
c) Volume diastólico do VE. 
d) Volume expiratório forçado. 

 

33. É incorreto afirmar com relação a SIDA: 
a) O abdômen agudo ocorre em cerca de 4% dos 

pacientes com SIDA. 
b) A terapêutica é dirigida ao tratamento de infecções 

oportunistícas e neoplasias. 
c) A SIDA não é transmissível por agulhas contaminadas. 
d) A transmissão é feita principalmente pelo esperma, 

agulhas e seringas. 
 

34. O bloqueio da síntese de óxido nítrico pode causar: 
a) Acentuação da queda da resistência sistêmica na sepse. 
b) Não interfere em variáveis hemodinâmicas. 
c) Hipertensão arterial sistêmica. 
d) Hipotensão arterial pulmonar. 

 
 
 
 
 

35. A deficiência de niacina causa: 
a) Uremia. 
b) Artrite reumatóide. 
c) Gota. 
d) Pelagra. 

 

36. Em relação à concordância dos termos, analise as 
proposições abaixo: 

I. Os indicados ao prêmio sois vós. 
II. Discutiu-se a semana toda as medidas que têm de ser 

tomadas pela polícia civil e militar. 
III. Deve haver médicos especializados em transplante de 

córnea nesse hospital. 
IV. Um bando de rolinhas invadiram a plantação. 

 
a) Apenas II e III estão em desacordo com as normas de 

concordância. 
b) Apenas I e IV estão em desacordo com as regras de 

concordância. 
c) Apenas II e IV estão em desacordo com as normas de 

concordância. 
d) Apenas III está em desacordo com as normas de 

concordância. 
 

37. Indique a alternativa em que houve troca do significado dos 
substantivos: 
a) A cisma=ato de cismar / o cisma=dissidência. 
b) O grama=unidade de peso / a grama=relva. 
c) A moral=ânimo / o moral=honestidade. 
d) O coma=perda dos sentidos / A coma=cabeleira. 

 

38. Indique a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
Ela _____ estava em dúvida se os passaportes deviam ou 
não _______ às declarações. 
 
a) Mesma – ir anexas 
b) Mesmo – irem anexas. 
c) Mesma – ir anexos. 
d) Mesmo – irem anexos. 

 

39. Aponte a alternativa em que o emprego do pronome está 
incorreto: 
a) Aquela é a pousada cujas as piscinas me referi. 
b) Esta confusão deverá ser resolvida entre mim e ti. 
c) Mamãe me deu duas receitas para eu fazer no Natal. 
d) Vossa Excelência tem um compromisso com seu filho 

amanhã. 
 

40. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência dos 
termos: 
a) Na oração “Você deve ter paciência”, o verbo dever 

indica obrigação; em “Ela deve de ser casada”, o verbo 
dever indica probabilidade.  

b) O verbo aspirar no sentido de pretender é transitivo 
indireto. 

c) O verbo atender admite dupla regência.  
d) O verbo implicar, no sentido de acarretar, é transitivo 

indireto.  
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41.  Aponte a alternativa em que a oração se classifica como 
oração sem sujeito: 
a) Naquela manhã aconteceu o milagre.  
b) Muitos armamentos havia escondidos nas favelas.  
c) Vive-se muito bem naquele condomínio.  
d) Ninguém será incriminado.  

 

42. Assinale a alternativa em que é obrigatória a utilização da 
crase: 
a) Deu o bônus a quem merecia.   
b) Diga parabéns a sua mãe.  
c) Meteu-se a fazer o que não deveria.  
d) Dedico uma manhã as obras assistenciais. 

 

43. A pontuação está correta na alternativa: 
a) A endocrinologista me recomendou; coma devagar. 
b) O Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, deve 

ser, incisivo. 
c) No verão, não deixe de levar na bolsa, todos os dias, 

protetor solar. 
d) Aguardavam, inquietos, o resultado; das eleições. 

 

44. A Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou oficialmente 
que em seu governo o cargo de Presidente do Banco 
Central será ocupado por: 
a) Henrique Meirelles. 
b) Antônio Palocci. 
c) Alexandre Tombini. 
d) Eduardo Dutra. 

 

45. O processo natural de formação do relevo depende de dois 
tipos de forças simultaneamente: as internas e as externas. 
As forças externas são o conjunto de elementos que 
modelam o relevo, onde o principal deles é o 
intemperismo. Sobre este processo, pode-se afirmar que: 
a) É o processo de formação de rochas que sustentam as 

formas de relevo ao redor do globo. 
b) Existe o intemperismo físico, causado, entre outros, 

pela ação do gelo em áreas polares. 
c) Existe o intemperismo químico, causado pela ação de 

substâncias básicas na decomposição das rochas. 
d) Refere-se ao acúmulo de sedimentos nas áreas baixas 

do relevo, caracterizando a formação de planícies. 
 

46. Os lados de um triângulo medem respectivamente 6 cm,      
7 cm e 8 cm. Qual é o perímetro de um outro triângulo 
semelhante a esse, sabendo que o lado menor dele mede    
3 cm? 
a) 10,5 cm. 
b) 8,5 cm. 
c) 13,5 cm. 
d) 15,5 cm. 

 
 
 
 
 

47. Durante a manhã, li     de um livro, a tarde li     do que 

restou e ainda faltam 150 páginas para acabar essa leitura. 
Quantas páginas têm esse livro? 
a) 600. 
b) 1.200. 
c) 780. 
d) 240. 

 

48. Três números são tais que o primeiro está para o segundo 
assim como 3 está para 4, enquanto o segundo está para o 
terceiro assim como 5 está para 7. Quanto é a diferença 
entre o maior e o menor desses números sendo que a soma 
dos três é 189? 
a) 39. 
b) 15. 
c) 35. 
d) 72. 

 

49. Em uma festa há 37% de homens, 49% de mulheres e 28 
crianças. Quantas pessoas há nessa festa? 
a) 420. 
b) 380. 
c) 120. 
d) 200. 

 

50. A que taxa mensal devo aplicar a juros simples por 200 dias 
para obter R$ 3.900,00? 
a) 0,03%. 
b) 1,2%. 
c) 9%. 
d) 4%. 

 
 

 
                




