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LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

nº de inscrição nome

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo, atentamente.

ALTERIDADE

o que é alteridade?  é ser capaz de apreender o outro 
na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobre-
tudo, da sua diferença. Quanto menos alteridade existe 
nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem.

a nossa tendência é colonizar o outro, ou partir do 
princípio de que eu sei e ensino para ele. ele não sabe. 
eu sei melhor e sei mais do que ele. Toda a estrutura do 
ensino no Brasil, criticada pelo professor Paulo Freire, é 
fundada nessa concepção. o professor ensina e o aluno 
aprende. é  evidente que nós sabemos algumas coisas e 
aqueles que não foram à escola sabem outras tantas, e 
graças a esta complementação vivemos em sociedade. 
como disse um operário num curso de educação popular: 
“Sei que, como todo mundo, não sei muitas coisas”.

numa sociedade como a brasileira, em que o apar-
theid é tão arraigado, predomina a concepção de que 
aqueles que fazem serviço braçal não sabem. no en-
tanto, nós que fomos formados como anjos barrocos da 
Bahia e de Minas, que só têm cabeça e não têm corpo, 
não sabemos o que fazer das mãos. Passamos anos na 
escola, saímos com Ph.d, porém não sabemos cozinhar, 
costurar, trocar uma tomada ou um interruptor, identificar 
o defeito do automóvel... e nos consideramos eruditos. e 
o que é pior, não tem equilíbrio emocional para lidar com 
as relações de alteridade.

daí porque, agora, substituíram o Q.i. para o Q.e, o 
Quociente intelectual para o Quociente emocional. Por 
quê? Porque as empresas estão constatando que há, en-
tre seus altos funcionários, uns meninões infantilizados, 
que não conseguem lidar com o conflito, discutir com o 
colega de trabalho, receber uma advertência do chefe e, 
muito menos, fazer uma crítica ao chefe.

Bem, nem precisamos falar de empresa. Basta confe-
rir na relação entre casais. Haja reações infantis...

Quem dera fosse levada à prática a idéia de pelo me-
nos, a cada três meses, um setor da empresa fazer uma 
avaliação, dentro da metodologia de crítica e autocrítica. 
e que ninguém ficasse isento desta avaliação. como Je-
sus um dia fez, ao reunir um grupo dos 12 e perguntou: 
“o que o povo pensa de mim?” e depois acrescentou: “e 
o que vocês pensam de mim?”

Quem, na cultura ocidental, melhor enfatizou a radical 
dignidade de cada ser humano, inclusive a sacralidade, 
foi Jesus. o sujeito pode ser paralítico, cego, imbecil, inú-
til, pecador, mas ele é templo vivo de deus, é imagem 
e semelhança de deus. isso é uma herança da tradição 
hebraica. Todo ser humano, dentro da perspectiva judaica 
ou cristã, é dotado de dignidade pelo simples fato de ser 
vivo. não só o ser humano, todo o Universo. Paulo, na 
epístola aos romanos, assinala: “Toda a criação geme 
em dores de parto por sua redenção”.

dentro desse quadro, o desafio que se coloca para 
nós é como transformar essas cinco instituições pilares 
da sociedade em que vivemos: família, escola, estado 
(o espaço do poder público, da administração pública), 
igreja (os espaços religiosos) e trabalho. como torná-los 
comunidades de resgate da cidadania e de exercício da 
alteridade democrática? o desafio é transformar essas 
instituições naquilo que elas deveriam ser sempre: comu-
nidades. e comunidades de alteridade.

aqui entra a perspectiva da generosidade. Só existe 
generosidade na medida em que percebo o outro como 
outro e a diferença do outro em relação a mim. então sou 
capaz de entrar em relação com ele pela única via possí-
vel – porque se tirar essa via caio no colonialismo, sou – a 
via do amor, se quisermos usar uma expressão evangé-
lica; a via do respeito, se quisermos usar uma expressão 
ética; a via do reconhecimento dos seus direitos, se qui-
sermos usar uma expressão jurídica; a via do resgate do 
realce da sua dignidade como ser humano, se quisermos 
usar uma expressão moral. ou seja, isso supõe a via mais 
curta da comunicação humana, que é o diálogo e a capa-
cidade de entender o outro a partir da experiência de vida 
e da sua interioridade.
(Frei Betto. Jornal Estado de Minas. Julho de 2009. Caderno Opinião, p. 4)
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QUESTÃO 01

Baseando-se nas informações sobre a palavra “alterida-
de”, no 1º parágrafo, é CORRETO afirmar que o objetivo 
do texto é o de:

a) refletir sobre a importância das relações pessoais e 
sociais.

b) denunciar os problemas existentes nas relações hu-
manas.

c) defender que a tendência do homem é a de coloni-
zação.

d) propor mecanismos que libertem o homem das opres-
sões.

QUESTÃO 02

em todas as alternativas, a palavra destacada pode ser 
substituída pelo termo entre parênteses, sem que haja al-
teração do sentido original, EXCETO em:

a) “é ser capaz de apreender o outro na plenitude da 
sua dignidade...”
(perfeição)

b) “( ... ) predomina a concepção de que aqueles que 
fazem serviço braçal não sabem”. 
(idéia)

c) “( ... ) e nos considerarmos eruditos”. 
(cultos)

d) “e que ninguém ficasse isento desta avaliação”.
(obrigado)

QUESTÃO 03

no trecho do 1o parágrafo “Quanto menos alteridade 
existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos 
ocorrem”.

a relação semântica dos termos negritados se dá por 
meio de uma

a) alternância.
b) proporção.
c) condição.
d) adição.

QUESTÃO 04

os termos em destaque correspondem aos referentes en-
tre parênteses, EXCETO em:

a) “a nossa tendência é colonizar  o outro, ou partir do 
princípio de que eu sei e ensino para  ele”. (outro).

b) “ Toda a estrutura do ensino no Brasil, criticada pelo 
professor Paulo Freire, é fundamental nessa concep-
ção”. (... eu sei e ensino para ele)

c) “é evidente que nós sabemos algumas coisas e aque-
les que não foram à escola”. (professor e aluno)

d) “( ... ) e graças a esta complementação vivemos em 
uma sociedade”. (sabem outras tantas)

QUESTÃO 05

no texto, lê-se “Basta conferir na relação entre casais. 
Haja reações infantis...”
as reticências que encerram a frase servem para, PRIN-
CIPALMENTE

a) indicar que a idéia expressa foi suprida e cabe à ima-
ginação do leitor completá-la.

b) assinalar a inflexão emocional que foi provocada pelo 
tema “relação”.

c) informar que o articulista ficou surpreso com o que 
constatou.

d) realçar uma palavra ou expressão anunciada anterior-
mente.

QUESTÃO 06

o texto “alteridade” apresenta uma alta incidência de ver-
bos no presente do indicativo – isso se da porque o texto:

a) expressa ações que se modificam com o passar do 
tempo.

b) indica ações simultâneas que se desenrolavam en-
quanto outras se sucediam.

c) relaciona fatos cuja causa e conseqüência seriam 
certas e constatadas imediatamente.

d) apresenta ações ou fatos que são considerados den-
tro de uma realidade e permanência.

QUESTÃO 07

no texto lê-se: “Sei que, como todo mundo, não sei muitas 
coisas”. o uso das aspas, no contexto da frase, serve para:

a) demonstrar que a frase sofreu uma interferência de 
um outro enunciador.

b) informar que o narrador deu início a um diálogo.
c) indicar que a idéia apresentada é de outro.
d) realçar uma expressão de uso popular.
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QUESTÃO 08

São exemplos de recursos argumentativos usados pelo 
autor na construção do 6o parágrafo, EXCETO:

a) analogia.
b) dados estatísticos.
c) intertextualidade.
d) Questionamentos.

QUESTÃO 09

assinale a alternativa em que NÃO se identifica uma lo-
cução adjetiva:

a) “...- a via do amor, se quisermos usar a expressão 
evangélica...”

b) “... a via mais curta da comunicação humana...”
c) “... se tirar essa via, caio no colonialismo...”
d) “... a via do resgate do realce da dignidade como ser 

humano...”

observe detalhadamente a bandeira e  o brasão de nova 
União (Minas gerais):

TEXTO I

origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

TEXTO II

origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

compare com o Hino nacional:

TEXTO III

i.  nova União, minha amada terra
cuja história nasce nas vitórias
das bandeiras que procuravam
o ouro, símbolo de poder e de glória.
cinco estrelas argentes se formaram
dando ao município soberania
com paz, trabalho, amizade e nobreza
nosso povo vive com alegria.

ii.  como é belo ver as montanhas
e delas as cachoeiras a deslizar
isto nos mostra que quando deus as fez
Foi para esta terra enfeitar.
dentre as cidades de Minas gerais
Tu és jovem e cheia de democracia
o verde, azul, amarelo da bandeira
enche-nos de orgulho e euforia.

Final

nova União, fonte de vida
canto, pois tu és minha cidade
Que teus filhos sejam fortes na luta
em busca de paz e felicidade.

(Hino do município de Nova União Letra por Prof. Luiz Sérgio de Mattos 
Melodia por Profª. Norma Lúcia de Matos) (pt.wikisource.org/.../Hino_do_

município_de_Nova_União. Visita ao site no dia 07/07/2011, às 23:00).

QUESTÃO 10

Pode-se inferir que o grau intertextual dos textos i e ii se 
transporta para o texto iii, por meio da:

a) paródia.
b) paráfrase.
c) citação.
d) epígrafe.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

São atribuições do gestor Municipal, no âmbito adminis-
trativo:

i. administração dos recursos orçamentários e financei-
ros destinados, em cada ano, à saúde.

ii. elaboração e atualização periódica do plano de saú-
de.

iii. definição e coordenação dos sistemas de rede de la-
boratórios de Saúde Pública. 

iV. coordenação das ações de vigilância sanitária de por-
tos, aeroportos e fronteiras, quando os possuir.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Somente as atribuições i e ii são corretas.
b) Somente as atribuições i, ii e iii são corretas.
c) Somente as atribuições ii e iii são corretas.
d) Somente as atribuições i, ii, iii e iV são corretas.

QUESTÃO 12

Para recebimento de recursos financeiros do governo Fe-
deral, os municípios deverão contar com:

i. Fundo de Saúde.
ii. Plano de Saúde.
iii. garantia de contrapartida de recurso no orçamento do 

município.
iV. Plano de carreira, cargos e Salários para os trabalha-

dores da Saúde.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Somente as opções ii, iii e iV são corretas.
b) Somente as opções i, ii e iii são corretas.
c) Somente as opções i, ii e iV são corretas.
d) as opções i, ii, iii e iV são corretas.

QUESTÃO 13

em relação à Política de alta complexidade/custo no Sis-
tema Único de Saúde, são atribuições do Ministério da 
Saúde, EXCETO:

a) definição de incorporação dos procedimentos a se-
rem ofertados à população pelo SUS.

b) definição do elenco de procedimentos de alta com-
plexidade.

c) Vistoria em todos os serviços contratados.
d) Financiamento das ações.

QUESTÃO 14

conforme a Portaria Ministerial nº 373 de 27/02/2002, o 
Plano diretor de regionalização deve garantir acesso dos 
cidadãos, o mais próximo de sua residência, a um conjun-
to de ações e serviços vinculados ao mínimo de:

i. assistência ao pré-natal, parto e puerpério.
ii. acompanhamento de pessoas portadoras de doenças 

crônicas de alta prevalência.
iii. Suprimento /dispensação dos medicamentos da Far-

mácia Básica.
iV. garantia de internação hospitalar no município de re-

sidência.

Marque a alternativa CORRETA.

a) as atribuições i, ii, iii e iV são corretas.
b) Somente as atribuições i, ii e iii são corretas.
c) Somente as atribuições i, ii e iV são corretas.
d) Somente as atribuições i e ii são corretas.

QUESTÃO 15

observa-se que a implantação do Programa de Saúde da 
Família nos municípios, com garantia de estrutura física, 
equipamentos adequados e equipes capacitadas propi-
ciam:

i. diminuição do número de mortes de crianças por cau-
sas evitáveis.

ii. aumento da quantidade de gestantes que chegam 
saudáveis e bem informadas no momento do parto.

iii. diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos hi-
pertensos e diabéticos.

iV. localização e tratamentos dos casos de tuberculose 
e hanseníase.

V. diminuição das filas para atendimento nos hospitais 
da rede pública de saúde.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Somente as opções ii, iii e iV são corretas.
b) Somente as opções i, ii, iii e iV são corretas.
c) Somente as opções ii, iii, iV e V são corretas.
d) as opções i, ii, iii, iV e V são corretas.
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QUESTÃO 16

São princípios que asseguram o direito do cidadão no Sis-
tema Único de Saúde, EXCETO:

a) acesso a todos os níveis de atenção à saúde, tendo, 
prioritariamente, a porta de entrada através dos servi-
ços de atenção básica, próximo ao local de moradia.

b) em caso de urgência, o acesso será somente pelos 
serviços disponíveis no município de residência.

c) a garantia de atendimento com presteza, tecnologia 
apropriada e condições adequadas de tarbalho para 
os profissionais da saúde.

d) acesso à anestesia, em todas as situações para as 
quais for indicada, bem como a medicação e procedi-
mentos que possam aliviar a dor e sofrimento.

QUESTÃO 17

a Portaria Ministerial gM/399 que institui o Pacto pela 
Vida estabelece as seguintes prioridades, EXCETO: 

a) estabelecer política de financiamento à saúde suple-
mentar buscando ampliar a oferta de leitos hospita-
lares.

b) implantar a Política nacional de Saúde da Pessoa 
idosa, buscando a atenção integral.

c) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de 
saúde às doenças emergentes e endemias.

d) contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de colo do útero e de mama.

QUESTÃO 18

o Pacto em defesa do SUS contempla as seguintes 
ações, EXCETO:

a) articulação e apoio à mobilização social pela promo-
ção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão 
da saúde como um direito. 

b) estabelecimento de diálogo com a sociedade, além 
dos limites institucionais do SUS.

c) ampliação e fortalecimento das relações com os mo-
vimentos sociais, em especial os que lutam pelos di-
reitos da saúde e cidadania.

d)  aprovação do orçamento do SUS, com garantia de 
financiamento de todas as ações pelo governo Fe-
deral. 

QUESTÃO 19

associe a segunda coluna de acordo com a primeira

1 - é o indivíduo que possui 
anticorpos protetores es-
pecíficos ou imunidade 
celular em conseqüência 
de uma infecção ou imuni-
zação anterior.

(       ) indivíduo imune.

2 - é o indivíduo que alberga 
um agente infeccioso e 
que apresenta manifesta-
ções da doença ou uma 
infecção inaparente.

(       ) indivíduo infectante.

3 - é o indivíduo do qual o 
agente infeccioso possa 
ser adquirido em condi-
ções naturais.

(       ) indivíduo resistente.

4 - é o indivíduo, que, por via 
de algum mecanismo natu-
ral ou imunização artificial, 
tornou-se capaz de invia-
bilizar a colonização em 
seu organismo de agentes 
infecciosos.

(       ) indivíduo infectado.  

assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo:

a) 1, 2, 3, 4.
b) 1, 3. 2,4.
c) 4, 3, 2, 1.
d) 1, 3, 4, 2.

QUESTÃO 20

no ano de 2008, no município de Alto Índice, com popu-
lação de 50.000 habitantes, foram notificados 2000 casos 
suspeitos de dengue. Houve confirmação de 300 destes 
casos, sendo que 06 casos evoluíram para óbito.
com base nestes dados, sabemos que os coeficientes de 
mortalidade e de letalidade por dengue foram respectiva-
mente:

a) 0,02 e 2,0%.
b) 0,02 e 0,3%.
c) 0,12 e 2%.
d) 0,3 e 0,12.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO CLÍNICO GERAL

QUESTÃO 21

a insulinoterapia é uma opção farmacológica cada vez 
mais empregada nos pacientes portadores de diabetes 
tipo 2. as alternativas abaixo apresentam, corretamente, 
indicações para iniciar tratamento imediato com insulina 
no diabético tipo 2, EXCETO:

a) Síndrome hiperosmolar não cetótica.
b) emagrecimento rápido e inexplicado.
c) descontrole glicêmico no per-operatório.
d) Presença de retinopatia proliferativa.

QUESTÃO 22

a síndrome de cushing é um distúrbio metabólico que 
afeta o metabolismo dos carboidratos, das proteínas e 
dos lipídios. leia atentamente as alternativas abaixo e as-
sinale aquela que indica CORRETAMENTE a causa mais 
frequente de síndrome de cushing:

a) Tumor hipofisário secretor de acTH.
b) Tumor adrenal secretor de cortisol.
c) Uso exógeno de glicocorticoide.
d) Secreção ectópica de acTH.

QUESTÃO 23

o hiperaldosteronismo primário representa uma forma 
potencialmente curável de hipertensão e acomete cerca 
de 5% dos pacientes hipertensos, o que torna o seu diag-
nóstico de grande importância. assinale a alternativa que 
apresenta a opção CORRETA de rastreamento do hipe-
raldosteronismo:

a) dosagem de aldosterona plasmática e atividade plas-
mática de renina.

b) dosagem de 18-hidroxicorticosterona.
c) dosagem de metanefrinas urinárias.
d) Tomografia computadorizada das supra-renais.

QUESTÃO 24

a elevação da prolactina é um achado laboratorial não 
raro, sendo importante diferenciar a hiperprolactinemia 
causa pelo prolactinoma de outras causas fisiológicas e 
medicamentosas de hiperprolactinemia. as alternativas 
abaixo apresentam possíveis causas não tumorais de hi-
perprolactinemia, EXCETO:

a) hipotireoidismo primário.
b) uso de metoclopramida.
c) gravidez.
d) uso de bromocriptina.

QUESTÃO 25

a supressão do TSH pode ser determinada por condições 
heterogêneas e a sua diferenciação etiológica é crucial 
para o correto tratamento do paciente. numere a Coluna 
II de acordo com a Coluna I, relacionando os achados 
laboratoriais com as respectivas doenças.

Coluna I Coluna II

1- TSH suprimido, T4 livre eleva-
do, T3 total elevado, captação 
tireoidiana de iodo radioativo 
elevada, TraB positivo.

(     ) doença de graves

2- TSH suprimido, T4 livre ele-
vado, T3 total elevado, cap-
tação tireoidiana diminuída, 
VHS elevado, relato de dor 
cervical.

(     ) Tireotoxicose factícia

3- TSH suprimido, T4 livre eleva-
do, T3 total elevado, captação 
tireoidiana ausente, níveis de 
tireoglobulina suprimidos.

(     ) Tireoidite subaguda

assinale a alternativa que apresenta a sequência COR-
RETA, de cima para baixo:

a) 1,2,3.
b) 1,3,2.
c) 3,2,1.
d) 2,3,1.
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QUESTÃO 26

as alternativas abaixo apresentam, corretamente, mani-
festações clínicas e laboratoriais do hipotireoidismo, EX-
CETO: 

a) derrame pleural.
b) anemia.
c) diarréia.
d) Menorragia.

QUESTÃO 27

os hipoglicemiantes orais constituem o tratamento inicial 
de escolha para os pacientes portadores de diabetes tipo 
2. analise as alternativas abaixo e assinale aquela que 
apresenta informações CORRETAS sobre estas drogas:

a) o risco de hipoglicemia é maior com as sulfonilureias 
do que com a metformina.

b) a meformina é um potente secretagogo de insulina.
c) a metformina não pode ser utilizada em pacientes 

portadores de insuficiência coronariana.
d) as sulfonilureias causam comumente intolerância 

gastrointestinal.

QUESTÃO 28

Um paciente procura a Unidade Básica de Saúde relatan-
do estar assintomático e trazendo os seguintes exames 
laboratoriais: anti-TPo: 543 iU/ml (Vr < 15), TSH: 7,5 μU/
ml (Vr: 0,4-5,6) e T4 livre: 0,9 ng/dl (Vr: 0,54 a 1,24). 

as afirmativas abaixo apresentam possíveis interpreta-
ções diagnósticas para o quadro clínico deste paciente.  
leia-as atentamente e responda a questão a seguir:

i. Trata-se de um caso de hipotireoidismo central (ou 
secundário).

ii. a presença do anti-TPo positivo é condizente com a 
hipótese de tireoidite de Hashimoto.

iii. é provável que este paciente seja portador de hipoti-
reoidismo subclínico e novos exames de função tireoi-
diana devem ser solicitados.

a partir da análise das afirmativas, marque a alternativa 
CORRETA:

a) apenas a afirmativa i está correta.
b) apenas a afirmativa ii está correta.
c) apenas as afirmativas ii e iii estão corretas.
d) apenas as afirmativas i e iii estão corretas.

QUESTÃO 29

exames de glicemia de jejum e de teste oral de tolerância 
à glicose (ToTg) são rotineiramente utilizados no rastre-
amento do diabetes mellitus. em relação à correta inter-
pretação destes exames, analise as afirmativas abaixo e 
coloque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 

(    ) glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl em duas ocasiões 
distintas é suficiente para estabelecer diagnóstico 
de diabetes mellitus.

(    ) glicemia ao caso ≥ 140 mg/dl é diagnóstico de tole-
rância diminuída à glicose.

(    ) no ToTg, glicemia 2 horas ≥ 200 mg/dl é classifica-
da como diabetes mellitus.

a partir da análise realizada, assinale a alternativa que 
apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo:

a) V , V , F .
b) F , V , V .
c) V , F , V .
d) V , F , F .

QUESTÃO 30

Hiponatremia é, com certa freqüência, observada em exa-
mes laboratoriais, principalmente em indivíduos idosos. 
as alternativas abaixo apresentam causas de hiponatre-
mia, EXCETO:

a) insuficiência renal crônica avançada.
b) Hipertireoidismo.
c) Secreção inapropriada de hormônio antidiurético.
d) Pós-operatório de ressecção transuretral de próstata.
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QUESTÃO 31

a hipercalcemia pode ser uma manifestação laboratorial 
de diversas doenças. em relação ao diagnóstico diferen-
cial da hipercalcemia, analise as afirmativas abaixo:

i. o hiperparatireodismo primário é a causa mais co-
mum de hipercalcemia em pacientes ambulatoriais.

ii. a hipercalcemia da malignidade está associada à se-
creção do PTH rP.

iii. doenças granulomatosas causam hipercalcemia pelo 
excesso de produção do PTH .

a partir da análise das afirmativas, marque a alternativa 
CORRETA:

a) apenas as afirmativas i e iii estão corretas.
b) apenas as afirmativas ii e iii estão corretas.
c) apenas as afirmativas i e ii estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 32

a hipofosfatemia severa pode determinar quadro clínico 
grave, incluindo fraqueza muscular generalizada, hipoten-
são, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. o 
reconhecimento precoce das condições que determinam 
a hipofosfatemia é crucial para o seu tratamento. numere 
a Coluna II de acordo com a Coluna I, relacionando as 
causas de hipofosfatemia com seus mecanismos fisiopa-
tológicos:

Coluna I Coluna II

1- alcoolismo
(     ) deslocamento de 

fósforo para o in-
tracelular.

2- infusão endovenosa de glicose
(     )  redução da absor-

ção intestinal de 
fósforo.

3- osteomalácia oncogênica (     )  perda renal de fós-
foro.

assinale a alternativa que apresenta a seqüência numéri-
ca CORRETA, de cima para baixo:

a) 1, 2, 3.
b) 1, 3, 2.
c) 3, 2, 1.
d) 2, 1, 3.

QUESTÃO 33

em relação à litíase renal assinale a alternativa CORRE-
TA: 

a) cálculos renais secundários a infecção urinária, prin-
cipalmente causada por Proteus, são, na maioria das 
vezes, formados por estruvita.

b) na etiopatogenia da formação de cálculos de cálcio, 
a hiperoxalúria é a alteração metabólica urinária mais 
comumente descrita.

c) a formação de cálculos de ácido úrico está associada 
à urina persistentemente alcalina.

d) Pacientes portadores de calculose renal familiar, prin-
cipalmente por oxalato de cálcio, devem ser tratados 
com restrição na ingestão de cálcio.

QUESTÃO 34

a doença de crohn determina inflamação crônica do trato 
gastrointestinal e apresenta variadas manifestações clí-
nicas, podendo cursar inclusive com complicações extra-
intestinais. em relação às características da doença de 
crohn, analise as afirmativas abaixo e assinale a alterna-
tiva CORRETA:

a) a porção do trato gastrointestinal mais comumente 
acometida é o cólon distal. 

b) o tabagismo é fator de risco para o desenvolvimento 
da doença.

c) aos exames sorológicos, a maior parte dos pacien-
tes apresenta títulos positivos de panca (anticorpo 
antineutrofílico citoplasmático perinuclear) e títulos 
negativos  de aSca (anticorpo anti Saccharomyces 
cerevisae).

d) a pesquisa de granulomas à biópsia colônica apre-
senta alta sensibilidade e especificidade para o diag-
nóstico de doença de crohn.

QUESTÃO 35

as condições clínicas abaixo são causas de hipocalemia, 
EXCETO:

a) doença de addison.
b) drenagem excessiva por sonda nasogástrica.
c) Uso de inibidores da anidrase carbônica.
d) anorexia nervosa.
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QUESTÃO 36

estima-se que 80% da população dos países em desen-
volvimento esteja infectada pelo Helicobacter pylori.  as 
afirmativas abaixo apresentam, corretamente, seqüelas 
da infecção crônica pelo Helicobacter pylori, EXCETO:

a) Úlcera duodenal.
b) carcinoma de esôfago.
c) carcinoma gástrico.
d) linfoma MalT.

QUESTÃO 37

constituem indicações para início de terapia antirretroviral 
em paciente portador de HiV, EXCETO: 

a) contagem de cd4< 200/mm3, independente da car-
ga viral.

b) gravidez.
c) História de pneumonia por Pneumocystis carinii.
d) carga viral entre 5.000 e 10.000 cópias/ml.

QUESTÃO 38

a arterite de células gigantes ou arterite temporal é o tipo 
mais comum de vasculite sistêmica. as alternativas abai-
xo apresentam afirmativas corretas sobre a arterite de cé-
lulas gigantes, EXCETO:

a) Predomina em indivíduos acima de 50 anos.
b) casos não tratados podem resultar em perda da vi-

são.
c) acomete primariamente arteríolas e artérias de pe-

queno calibre. 
d) Febre e anemia podem compor o quadro clínico da 

doença.

QUESTÃO 39

as alternativas abaixo apresentam causas de acidose 
metabólica com ânion gap aumentado, EXCETO:

a) intoxicação por metanol.
b) acidose tubular renal.
c) acidose lática.
d) cetoacidose diabética.

QUESTÃO 40

o envelhecimento está associado a algumas mudanças 
fisiológicas do organismo. as alternativas abaixo apresen-
tam alterações funcionais relacionadas ao envelhecimen-
to, EXCETO:

a) aumento das células T supressoras.
b) diminuição da pressão arterial sistólica.
c) diminuição da sensibilidade vibratória.
d) aumento da susceptibilidade à hipotermia.




