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Cargo: Médico Geriatra 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia atentamente o poema e responda o que se pede.  
 

“Soneto de separação” 
(Vinícius de Moraes)  

 
De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto 
 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama 
 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente 
 
Fez-se do amigo próximo, distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 
 
01. O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, 
outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:  
a) versos decassílabos  
b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA  
c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB  
d) as alternativas a e b estão corretas  
 
02. Observe:  
I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.  
II) A linguagem do poema é formal.  
III) O fim do amor é visto como algo irreversível.  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I, II e III estão incorretas.  
c) I e II estão incorretas.  
d) III está correta.  
 
03. “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:  
a) Sinônimos.  
b) Antônimos.  
c) Parônimos.  
d) Homônimos.  
 
04. A conjunção e tem valor adversativo na frase:  
a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.  
b) Arrumou as malas e saiu porta afora.  
c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.  
d) Cheguei, vi e venci.  
 
05. Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra 
indicada entre parênteses, a concordância correta é:  
“A cidade tem ruas e passeios _______________.” (tranquilo)  
a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.  
b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.  
c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.  
d) A cidade tem ruas e passeios tranquila.  
 
06. Observe:  
I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.  
II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.  
III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era 
grande.  
A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas 
que apresentam, no entanto, ideias ou valores diferentes. Em 
I, II e III há, respectivamente, a ideia ou valor de:  

a) Comparação, objeção e compensação.  
b) Compensação, não-compensação e objeção.  
c) Compensação, justificativa e contraste.  
d) Não-compensação, compensação e justificativa.  
 
Para responder as questões seguintes, considere esta 
estrofe, de Cecília Meireles:  
 
“Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
– mais nada!” 
 
07. O termo e a oração destacados exercem a mesma função 
sintática de:  
a) Sujeito.  
b) Objeto direto.  
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo.  
 
08. Classificando-se “que” na oração destacada, teremos 
um/uma:  
a) Objeto direto. 
b) Sujeito.  
c) Conjunção subordinativa integrante.  
d) Pronome relativo.  
 
09. Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância 
necessária. Marque a alternativa correspondente:  
“Não se descobriu a causa do problema.”  
a) Não se descobriu as causas do problema.  
b) Não se descobriu as causas dos problemas.  
c) Não se descobriram a causa do problema.  
d) Não se descobriram as causas do problema.  
 
10. O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:  
“Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”  
a) Existir.  
b) Considerar.  
c) Ajustar contas.  
d) Acontecer.  
 
11. A concordância é correta na alternativa:  
a) Seis metros de tecido não eram necessários.  
b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.  
c) Agora é seis da tarde.  
d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.  
 
12. A frase cuja regência encontra-se correta é:  
a) Prefiro o futebol a vôlei.  
b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.  
c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.  
d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.  
 
13. Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) 
correta(s):  
I) “Eu não concordo com a sua opinião.”  
II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”  
III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra 
reeditada.”  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I e II estão corretas.  
c) I e III estão corretas.  
d) Somente I está correta.  
 
14. Considerando-se as palavras em destaque:  
“Flor do Lácio sambódromo,  
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)  
O processo usado para a formação de “sambódromo” é:  
a) Derivação.  
b) Hibridismo.  
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c) Composição por aglutinação.  
d) Composição por justaposição.  
 
15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de 
motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem 
o nome de:  
a) Redução.  
b) Sigla.  
c) Onomatopeia.  
d) Aglutinação.  
 
16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:  
a) Improvisar, nitidez, viajem (substantivo).  
b) Rouxinol, vertigem, previlégio.  
c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).  
d) Pusemos, seixo, chiqueiro.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O crescimento da população idosa do Brasil segue a 
tendência mundial – passou de 4% na década de 1940, para 
9% na atualidade, o que representa cerca de 15 milhões de 
habitantes, para 2025, a projeção é que esse número 
aumente para 33 milhões, tornando o Brasil: 
a) Um país com poucos habitantes acima de 50 anos. 
b) O sexto país com mais idosos no mundo. 
c) O primeiro país com mais idosos no mundo. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
18. O delirium pode ser classificado conforme a atividade 
psicomotora do paciente em: 
a) Hiperativo. 
b) Hipoativo. 
c) Misto. 
d) Todas estão corretas. 
 
19. A elaboração de regimes terapêuticos apropriados às 
complexas necessidades de pacientes idosos é um 
verdadeiro desafio, por isso a melhor forma de se prevenirem 
efeitos gástricos adversos com a prescrição de 
antiinflamatórios não hormonais é: 
a) Associar o misoprostol. 
b) Preferir a via parenteral. 
c) Ingeri-los após a refeição. 
d) Preferir os de meia vida longa. 
 
20. Os idosos frequentemente são acometidos por quadros 
de AVE isquêmicos, cuja a principal causa é: 
a) Êmbolos de origem cardíaca. 
b) Alterações sanguíneas. 
c) Oclusão de pequenos vasos. 
d) Oclusão de grandes vasos. 
 
21. A doença de Parkinson representa cerca de 80% dos 
casos de parkinsonismo, ocorrendo predominantemente em 
pacientes com mais de 50 anos. Aponte a opção que não 
descreve uma causa de parkinsonismo secundário: 
a) Tremor essencial. 
b) Uso de cinarizina. 
c) Doença de Lewy. 
d) Doença de Creutzfeldt-Jakob. 
 
22. A doença de Alzheimer é caracterizada por lesões 
anatômicas microscópicas características tipo: 
a) Desmielinização da substância branca e hialinose. 
b) Placas amilóides e emaranhados neurofibrilares. 
c) Leucoaraiose e infartos cerebrais lacunares. 
d) Microinfartos cerebrais e espessamento de endotélio. 
 
23. Diante de um paciente de 65 anos com anemia, adinamia, 
emagrecimento e obstipação há 2 mese, e que agora evolui 

com sangue vivo nas fezes e dor anal, indique  a melhor 
conduta: 
a) Anestésicos tópicos e calor local. 
b) Dieta com fibras. 
c) Colonoscopia. 
d) Tomografia. 
 
24. Um homem de 83 anos, hipertenso com osteoartrose de 
joelho, refere histotia de quedas, sendo a ultima há 27 
meses. Procura atendimento medico com queixa de 
palpitações episódicas. No exame físico, ausculta cardíaca 
irregular e ao ECG fibrilação atrial, a conduta mais adequada 
neste caso é: 
a) Warfarina mantendo INR abaixo de 2. 
b) AAS na dose de 400mg ao dia. 
c) Não usar warfarina e AAS pelo risco de quedas. 
d) Warfarina mantendo INR entre 2 e 3. 
 
25. Um homem branco de 69 anos, submetido a exame 
ocasional, encontra-se com leucocitose (70.000mm3) com 
90% de linfócitos. Diante destes resultados, o diagnostico 
provável é: 
a) Leucemia mieloide crônica. 
b) Leucemia linfocítica crônica. 
c) Mieloma múltiplo. 
d) Lifoma de células T. 
 
26. Um paciente de 73 anos apresenta exames laboratoriais 
normais, exceto por inversão da razão albumina/globulina, a 
eletroforese de proteínas plasmáticas revela componente 
monoclonal na fração gama (proteína M) e a 
imunoeletroforese confirma IgG monoclonal de 2,0/dL. A 
causa mais comum deste achado é: 
a) Mieloma múltiplo. 
b) Macroglobulinemia de Waldenstrom. 
c) Doença de cadeia pesada. 
d) Amiloidose primária. 
 
27. São demências hipocolinérgicas, exceto: 
a) Demências mistas. 
b) Demência por corpúsculos de Lewy. 
c) Demência de Alzheimer. 
d) Demência vascular. 
 
28. Dos medicamentos abaixo, usados no tratamento das 
demências hipocolinérgicas, assinale o que não é usado 
atualmente devido a seu efeito hepatotóxico: 
a) Donepezil. 
b) Tacrina. 
c) Rivastigmina. 
d) Galantamina. 
 
29. Dos fatores abaixo assinale a alternativa que contenha 
um dos fatores protetores para a doença de Alzheimer: 
a) Fumo. 
b) Trauma craniano. 
c) Dieta rica em antioxidantes. 
d) Hiperhomocisteinemia. 
 
30. A doença de Binswanger refere-se a: 
a) Demência associada a isquemia da substância branca 

periventricular, caracterizada por hipertensão arterial e 
doença vascular de pequenos vasos generalizados, AVEs 
agudos e sinais e sintomas focais neurológicos. 

b) Corpúsculos esféricos eosinofílicos no interior do neurônio, 
distribuída difusamente no córtex hipocampal. 

c) Demência frontotemporal com predomínio em idosos 
abaixo de 60 anos, sendo que a mais comum é a de Pick. 

d) Doença hereditária e infecciosa de caráter autossômico 
dominante em 10-15% dos casos, que acomete homens e 
mulheres na faixa de 60 anos. 
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31. Uma mulher de 65 anos apresenta há 3 dias, historia 
clinica compatível com pneumonia. Há 1 dia apresenta 
alteração do comportamento, caracterizada por rebaixamento 
do nível de consciência, diminuição da atenção voluntaria, 
desorientação temporal e espacial, humor ansioso, 
pensamento incoerente e idéias persecutórias relacionadas 
as alterações mentais anteriores. Em relação ao transtorno 
mental atual, pode-se afirmar que: 
a) A angústia desencadeada pelo adoecimento agiu como 

fator desencadeante do estado dissociativo. 
b) O quadro é compatível com episódio esquizofrênico agudo 

concomitante ao quadro pulmonar. 
c) A paciente deve ser encaminhada para internação em 

serviço especializado de psiquiatria. 
d) O transtorno mental é compatível ao quadro de delirium e 

deve apresentar remissão com a melhora da pneumonia. 
 
32. O medicamento considerado “Gold Stander” no 
tratamento da doença de Parkinson é: 
a) Carbegolida. 
b) Biperideno. 
c) Levodopa. 
d) Amantadina. 
 
33. Nódulos de Heberden acometem: 
a) As articulações interfalangianas distais. 
b) As articulações interfalangianas proximais. 
c) A articulação primeira carpometacarpiana. 
d) Todas estão corretas. 
 
34. Um paciente de 63 anos de idade, tabagista, tem 
diagnostico de DPOC, vem apresentando tosse com 
secreção fluida e dispnéia, realizado raio x de tórax, que 
revelou um nódulo solitário periférico. O tipo de tumor de 
pulmão mais provável neste caso é: 
a) Adenocarcinoma. 
b) Carcinoma de grandes células. 
c) Células escamosas. 
d) Pequenas células. 
 
35. Uma mulher de 70 anos, encaminhada com diagnostico 
densitométrico de osteoporose (T=-3,1 em L1-L4) e PTH 
elevado, com dosagem de cálcio total normal. Pensando no 
diagnóstico etiológico, quais exames complementares deve 
ser pedidos: 
a) Determinação das proteínas plasmáticas e da fosfatúria. 
b) Determinação da densitometria no fêmur proximal e de 

marcadores da reabsorção óssea. 
c) Determinação da calciúria, do cálcio iônico e do nível 

plasmático de 25-OH vitamina. 
d) Determinação da calcitonina, do cálcio iônico e do nível de 

calciúria. 
 
36. Assinale a afirmativa incorreta: 
a) Osteoartrose de quadril apresenta um prognóstico 

funcional ruim, uma vez que pequenos osteófitos podem 
levar a grandes incapacidades funcionais. 

b) O acometimento em punhos é muito freqüente em 
pacientes com osteoartrose generalizada. 

c) Osteoartrose de joelhos melhora com a perda de peso. 
d) A osteoartrose generalizada é uma doença freqüente em 

pessoas mais velhas. 
 
37. Um homem de 75 anos apresenta dor aguda, iniciada há 
2 dias, no joelho esquerdo, que apresenta calor local pouco 
intenso, os exames laboratoriais: Ht 37%, 10.000 leucócitos 
com 70% de neutrófilos segmentados e 4% de bastonetes, 
ácido úrico de 5,5mg/dl e o raio x demonstra condrocalcinose. 
O diagnostico mais provável é: 
a) Artrite reumatóide. 
b) Artrite reativa. 

c) Artrite infecciosa. 
d) Pseudogota. 
 
38. Diante de uma paciente com 73 anos que há 3 semanas 
apresenta febre baixa, fadiga, anorexia, cefaléia temporal 
direita intensa, dificuldade para mastigação e dor a palpação 
na região temporal, qual a melhor conduta: 
a) Solicitar angiorressonância de crânio. 
b) Solicitar tomografia de crânio. 
c) Prescrever, imediatamente, corticosteróide e solicitar 

exames de VHS e biópsia da artéria temporal. 
d) Prescrever anti-inflamatórios não-esteroidais, aciclovir e 

reavaliar após uma semana. 
 
39. Em relação ao envelhecimento cerebral, assinale a 
afirmativa incorreta: 
a) Demência mista é caracterizada pela concomitância entre 

doença neurodegenerativa e doença cérebro vascular. 
b) Doenças nutricionais interferem no estado geral do 

paciente e não apresentam especificidades em relação ao 
cérebro. 

c) Doença de Alzheimer é a causa mais freqüente de 
demência no idoso. 

d) Pequenos múltiplos infartos cerebrais podem produzir 
distúrbio cognitivo. 

 
40. A densitometria de rotina na osteoporese primária: 
a) Deve incluir dois segmentos de interesse 

predominantemente trabecular como coluna lombar e colo 
femoral. 

b) Deve ser repetida anualmente durante o tratamento de 
reposição hormonal. 

c) Seu resultado é inconclusivo em pacientes com 
espondiloartrose.  

d) Tem maior valor diagnostico se associada a dosagem de 
cálcio e fosfatase alcalina. 

 




