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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/


 
Prefeitura Municipal de Caruaru – Secretaria de Saúde 
Concurso Público 2012 

Cargo: Médico Geriatria  / Nível Superior 

 
 

Página 2/9  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. Idoso de 70 anos, trazido à consulta pelos familiares 
com história de que há cerca de um ano vem 
apresentando alteração do comportamento, com 
jocosidades inapropriadas, hipersexualismo, 
agressividade frequente e gasto excessivo de dinheiro.  
Não há evidência de déficit de memória, embora haja 
prejuízo em atividades instrumentais da vida diária. 
Qual o diagnóstico mais provável? 

A) Esquizofrenia. 
B) Demência vascular. 
C) Doença de Alzheimer. 
D) Demência Frontotemporal. 
E) Comprometimento cognitivo leve. 

17. Paciente de 78 anos, sexo feminino, vem à consulta 
ambulatorial com história de que ao longo do último 
semestre vem apresentando dificuldade para 
deambular, caminhando mais lentamente, arrastando 
os pés e com base alargada. Familiares relatam 
quedas frequentes neste período. Referem ainda que 
a paciente tem estado mais apática e com pensamento 
nitidamente lentificado. Nas últimas semanas, têm 
ocorrido episódios frequentes de perda urinária 
involuntária, habitualmente quando a paciente está se 
dirigindo ao banheiro. Dentre as alternativas 
terapêuticas listadas abaixo, qual a que provavelmente 
seria mais benéfica para esta paciente? 

A) Escitalopram. 
B) Nortriptilina. 
C) Shunt ventriculoperitoneal. 
D) Terapia ocupacional e fisioterapia. 
E) Duloxetina. 

18. Idosa de 72 anos vem à consulta com queixas de 
dores intensas em pescoço, ombros e região de 
quadril há cerca de um ano. Refere que as dores são 
mais intensas pela manhã e que têm sido refratárias a 
analgésicos comuns nas últimas semanas. O exame 
físico é normal, exceto por discreta rigidez em ombros. 
Nos exames laboratoriais, chamam atenção anemia 
normocítica e normocrômica, com ferro sérico reduzido 
e ferritina elevada, além de VHS de 89mm. Neste 
caso, qual a conduta mais apropriada? 

A) Associar opioides de baixa potência (codeína 
ou tramadol), além de fisioterapia. 

B) Administrar anti-inflamatório não-hormonal por 
cerca de 08 semanas. 

C) Iniciar antidepressivo tricíclico, além de 
fisioterapia. 

D) Associar glucosamina e condroitina, além de 
fisioterapia e acupuntura. 

E) Iniciar corticoterapia sistêmica, em baixas 
doses. 

 
 
 
 

19. Sobre desnutrição no idoso, assinale a afirmativa 
incorreta. 

A) A hipoalbuminemia representa um marcador 
precoce e sensível de desnutrição nos idosos. 

B) Perda ponderal involuntária superior a 10% em 
seis meses está associada a aumento de 
mortalidade em idosos. 

C) Exacerbação de doenças crônicas está entre 
as principais causas de desnutrição nos idosos. 

D) Alguns fármacos, como a digoxina e os 
inibidores seletivos da receptação de 
serotonina, reduzem o apetite e podem resultar 
em perda ponderal.  

E) Mirtazapina é útil em pacientes com depressão 
que apresentam inapetência e perda ponderal. 

20. São fatores de risco para desenvolvimento de Doença 
de Alzheimer todos os abaixo, EXCETO: 

A) escolaridade elevada. 
B) idade avançada. 
C) história familiar da doença. 
D) homozigose do alelo e4 da APOE. 
E) comprometimento cognitivo leve. 

21. Paciente de 64 anos, sexo feminino, hipertensa e 
diabética, com queixa de esquecimentos para fatos 
recentes há cerca de dois anos, com piora 
progressiva. A pontuação no Mini-Exame do Estado 
Mental foi 27. À avaliação neuropsicológica, 
evidenciou-se desempenho ruim em tarefas que 
avaliavam memórias visual e verbal de curto prazo e 
função executiva, com pontuações abaixo de um 
desvio-padrão da média para o mesmo grupo etário e 
escolaridade. A paciente não apresentava limitações 
funcionais e o exame neurológico era normal. Qual o 
diagnóstico desta paciente? 

A) Doença de Alzheimer. 
B) Depressão. 
C) Comprometimento cognitivo leve. 
D) Síndrome demencial, sendo impossível 

determinar neste momento a doença 
subjacente. 

E) Demência vascular. 
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22. Sobre imunização antipneumocócica em idosos, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) A vacina pneumocócica 23-valente é 
contraindicada em idosos imunossuprimidos, 
como aqueles com câncer, SIDA e sob 
quimioterapia. 

B) A vacina pneumocócica é indicada para todos 
os indivíduos com idade ≥ 65 anos. 

C) A revacinação é recomendada para os adultos 
com idade ≥ 65 anos que foram vacinados há 
mais de 5 anos e que tinham menos de 65 
anos no momento da vacinação inicial. 

D) A vacina pneumocócica é eficaz na prevenção 
de doenças pneumocócicas invasivas, como 
bacteremia e meningite. 

E) Permanece incerta a eficácia da vacina na 
prevenção de pneumonia pneumocócica. 

23. De acordo com os Critérios de Beers, são exemplos de 
fármacos inapropriados para idosos todos os abaixo, 
EXCETO: 

A) nitrofurantoina. 
B) bisoprolol. 
C) tioridazina. 
D) amitriptilina. 
E) fenobarbital. 

24. Dentre os fármacos listados abaixo para tratamento de 
osteoporose, quais os que melhoram a densidade 
mineral óssea por promoverem formação óssea? 

A) Risedronato e raloxifeno. 
B) Alendronato e denosumab. 
C) Calcitonina e estrógenos. 
D) Ranelato de estrôncio e teriparatida. 
E) Calcitriol e ácido zolendrônico. 

25. Assinale a alternativa que não contempla um dos 
critérios de Linda Fried para definição de fragilidade. 

A) Humor deprimido. 
B) Perda ponderal involuntária. 
C) Sensação de exaustão. 
D) Fraqueza muscular. 
E) Marcha lentificada. 

26. Assinale a alternativa que contém um 
benzodiazepínico de curta ação. 

A) Clonazepan. 
B) Diazepan. 
C) Bromazepan. 
D) Estazolan. 
E) Clordiazepóxido. 

 
 

27. Qual dos neurolépticos abaixo é mais apropriado para 
pacientes com Doença de Parkinson? 

A) Clozapina. 
B) Olanzapina. 
C) Haloperidol. 
D) Risperidona. 
E) Clorpromazina. 

28. São critérios para definição de síndrome de 
imobilização todos os abaixo, EXCETO: 

A) sofrimento cutâneo ou úlcera de decúbito. 
B) múltiplas contraturas. 
C) déficit cognitivo. 
D) incontinências fecal e urinária. 
E) restrição ao leito. 

29. Sobre sarcopenia, assinale a afirmativa incorreta. 

A) Sua etiologia é habitualmente multifatorial. 
B) Declínio funcional, incapacidades e quedas são 

consequências da sarcopenia. 
C) Ocorre exclusivamente em indivíduos com 

reduzida massa corporal. 
D) Caquexia e sarcopenia são entidades clínicas 

distintas. 
E) É definida por redução de massa muscular 

associada, necessariamente, à redução de 
força muscular ou desempenho físico. 

30. Distinguir Doença de Parkinson de outras síndromes 
parkinsonianas nem sempre é fácil. Todavia, deve-se 
suspeitar de diagnóstico alternativo à Doença de 
Parkinson quando presentes, nas fases iniciais, todas 
as seguintes características, EXCETO: 

A) Quedas recorrentes. 
B) Pobre resposta à levodopa. 
C) Ausência de tremor. 
D) Assimetria dos sinais motores. 
E) Sinais de disautonomia, como hipotensão 

ortostática. 
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 O caso clínico abaixo, se refere as questões 31 e 32.  
 

Idoso, sexo masculino, 65 anos, obeso (IMC=35), 

hipertenso, portador de dislipidemia e gonartrose, 

tabagista, com antecedente de ataque isquêmico 

transitório. Faz uso habitual de: clortalidona 

25mg/dia, anlodipino 10mg/dia. Retorna à consulta 

ambulatorial assintomático, com os seguintes 

exames complementares: 

Ecocardiograma: hipertrofia ventricular esquerda 

moderada, com função sistólica preservada, déficit 

de relaxamento, sem alteração de contratilidade 

segmentar.  

USG do abdome: sinais de esteatose hepática 

moderada; rins com alteração de ecogenicidade e 

redução da diferenciação córtico-medular; 

ausência de urolitíase; placas de ateroma em 

aorta. 

Exames laboratoriais: Glicemia em jejum 

118mg/dL; LDL colesterol 175mg/dL; HDL 

colesterol 34mg/dL; triglicerídeos 350mg/dL;  

HbA1C 7,1%; ácido úrico 10mg/dL; creatinina 

1,5mg/dL; K
+
 4,2mEq/L; TSH 8,5mU/L com T4 livre 

normal;  Clearance de creatinina em 24h de 

42mL/min; proteinúria em 24h de 180mg; excreção 

urinária de ácido úrico de 800mg/24h. 

31. Com relação às alterações metabólicas apresentadas 
pelo paciente, assinale a alternativa correta. 

A) Baseado nos exames apresentados, já é 
possível estabelecer nesse momento o 
diagnóstico de Diabetes Mellitus. 

B) A meta de LDL colesterol neste paciente deve 
ser <130 mg/dL. 

C) Em virtude da insuficiência renal apresentada 
pelo paciente e o risco de acidose láctica, 
terapia com metformina está contraindicada.  

D) Em virtude da hipertrigliceridemia, além das 
orientações sobre dieta e atividade física, deve-
se iniciar tratamento com fibratos. 

E) Losartana é uma boa opção terapêutica, por 
reduzir proteinúria e por apresentar efeito 
uricosúrico. 

32. São opções terapêuticas indicadas para este paciente 
neste momento todas as abaixo, EXCETO: 

A) AAS. 
B) alopurinol. 
C) inibidor da ECA. 
D) levotiroxina. 
E) estatina. 

 
 

33. Sobre o Herpes-Zoster, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Idade avançada é o principal fator de risco para 
o desenvolvimento de Herpes-Zoster. 

B) O risco de neuralgia pós-herpética é maior nos 
idosos. 

C) A intensidade e extensão do rash cutâneo não 
influem no risco de desenvolvimento de 
neuralgia pós-herpética. 

D) O tratamento deve ser iniciado nas primeiras 
72h após início dos sintomas, obrigatoriamente 
por via sistêmica. 

E) Não é recomendado o uso rotineiro de 
corticosteroides na fase aguda da infecção.  

34. São medidas úteis para prevenção de quedas em 
idosos todos os abaixo, EXCETO: 

A) minimização de polifarmácia. 
B) uso de polivitamínicos. 
C) Tai Chi. 
D) treino de marcha e equilíbrio. 
E) adequação de calçados. 

 
O caso clínico abaixo se refere as questões 35 e 36  

Idosa de 81 anos, hipertensa e portadora de 
Doença de Alzheimer em estágio inicial, foi trazida 
à emergência por familiares com quadro de 
confusão mental, sonolência, episódios de 
alucinações visuais, declínio funcional e redução 
de ingesta alimentar há três dias. Não havia relato 
de febre, queixas urinárias ou respiratórias. Ao 
exame físico, encontrava-se desidratada, 
sonolenta e desorientada em tempo e espaço.  
Ausculta respiratória normal. Ritmo cardíaco 
irregular. PA = 170/80. FC = 86bpm. Exame 
neurológico não evidenciou déficits focais. 
Eletrocardiograma mostrou ritmo de fibrilação 
atrial.  Tomografia de crânio não revelou 
anormalidades significativas.  
Nos exames laboratoriais, chamaram a atenção 
hiponatremia (sódio sérico de 118mEq/L) e 
sumário de urina com leucocitúria intensa.  
Exames subsequentes mostraram sódio urinário 
reduzido (8mEq/L). 
Ecocardiograma mostrou hipertrofia ventricular 
esquerda, com função sistólica preservada, além 
de dilatação moderada de átrio esquerdo. 
Fazia uso de: sertralina 50mg/dia, valsartan 
160mg/dia e donepezila 10mg/dia.   
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35. Nesta paciente, qual a provável causa da hiponatremia 
apresentada? 

A) Secreção inapropriada de ADH secundária à 
sertralina 

B) Desidratação 
C) Valsartan 
D) Insuficiência cardíaca 
E) Insuficiência adrenal 

36. Qual a conduta mais apropriada para a fibrilação atrial 
nesta situação? 

A) Cardioversão elétrica. 
B) Associar digitálico. 
C) Associar AAS. 
D) Cardioversão com amiodarona. 
E) Iniciar anticoagulação plena. 

37. Qual das alternativas abaixo apresenta alteração 
semiológica ou anatômica patológica para o 
envelhecimento fisiológico? 

A) Esplenomegalia. 
B) Arcus senilis. 
C) Sopro sistólico aórtico. 
D) Estertores creptantes em bases pulmonares. 
E) Redução volumétrica cerebral 

38. São fatores de risco para fratura osteoporótica todos 
os abaixo, EXCETO: 

A) obesidade. 
B) antecedente pessoal de fratura. 
C) tabagismo. 
D) consumo excessivo de álcool. 
E) uso crônico de corticoide. 

39. São drogas com significativa atividade anticolinérgica 
todas as abaixo, EXCETO: 

A) darifenacina. 
B) difenidramina. 
C) amitriptilina. 
D) rivastigmina. 
E) ciclobenzaprina. 

40. São causas de anemia macrocítica todas as abaixo, 
EXCETO: 

A) alcoolismo. 
B) anemia hemolítica. 
C) hipertireoidismo. 
D) síndrome mielodisplásica. 
E) doença hepática crônica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




