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CARGO:
MÉDICO  PLANTONISTA / CLÍNICO GERAL

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Atualidades e 20 de Conhecimentos Espe-
cíficos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 06
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

Tiroteio em morro próximo ao
sambódromo mata jovem de 14 anos.

Um adolescente de 14 anos morreu e qua-
tro pessoas ficaram feridas na madrugada desta
segunda-feira, dia 20, após intenso tiroteio en-
tre policiais e traficantes de uma comunidade
próxima à Marquês de Sapucaí, onde milhares
de pessoas acompanhavam o primeiro dia dos
desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o confronto ocorreu du-
rante uma operação para deter um dos chefes
do tráfico do Morro do São Carlos, situado no
Estácio, Zona Norte do Rio de Janeiro. O morro
onde o incidente foi registrado fica a aproxima-
damente dois quilômetros do Sambódromo.

No momento do tiroteio, cerca de 500 mo-
radores do Morro São Carlos acompanhavam o
desfile de um bloco carnavalesco, e houve vio-
lenta manifestação em protesto contra a morte
do adolescente. Inúmeros objetos foram joga-
dos na base da Unidade de Polícia de Pacificado-
ra (UPP) local e uma viatura policial pegou fogo. O
protesto foi reprimido com gás lacrimogêneo.

Entre os feridos estão Marcílio de Oliveira,
de 24 anos e conhecido como Cherú, e Paulo
Roberto Barros dos Santos, também de 24, co-
nhecido como Dorei. Segundo a polícia, ambos
estão ligados ao tráfico no morro São Carlos. 

A operação foi iniciada depois que a polícia
recebeu uma denúncia de que Cherú, que já era
procurado, estava aproveitando o carnaval para
se reunir com amigos em um bar da
comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais
foram recebidos a tiros pelos traficantes e, no
confronto, um disparo atingiu o peito de um ado-
lescente de 14 anos. O jovem morreu no local. A
família nega a versão da polícia de que ele fazia
parte do tráfico de drogas. Em comunicado, a
polícia afirma que uma sindicância foi aberta
“para apurar detalhes da ocorrência e definir res-
ponsabilidades”

O tiroteio no morro São Carlos ocorreu so-
mente uma semana depois que 11 pessoas fo-
ram detidas nesta mesma comunidade, todas
acusadas de integrar ou apoiar o grupo liderado
por Cherú. Entre os detidos está o capitão da
UPP São Carlos, instalada no local há um ano
para inibir a ação dos traficantes. O Complexo

de São Carlos foi pacificado em fevereiro de 2011,
e recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora
(UPP) em maio do mesmo ano. 

20/02/2012 14h27 - REDAÇÃO ÉPOCA,
COM AGÊNCIA EFE - Texto adaptado.

Disponível em: <http://
revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/

tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-
mata-jovem-de-14-anos.html>.

Questão 01) Assinale a alternativa
correta, em relação ao texto enfocado.

A) Trata-se de texto denotativo, de cunho in-
formativo.

B) Trata-se de prosa figurada, de cunho jorna-
lístico.

C) Estrutura-se de modo paralelístico-dramáti-
co, de cunho denotativo.

D) Estrutura-se em forma de editorial, com sen-
tido figurado.

E) Trata-se de enunciação memorialista, de cu-
nho  figurado.

Questão 02) Considere o texto e as
assertivas a seguir.

I) A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma
denúncia sobre a presença de trafican-
tes procurados, em determinado local
do morro São Carlos.

II) No confronto, foram presos os trafican-
tes e um jovem de 14 anos morreu ba-
leado.

III) Houve protestos da comunidade, inclu-
sive contra a base da UPP.

As afirmações acima estão articuladas de
modo coerente e correto em:

A) A força policial realizava batida na Marquês
de Sapucaí quando foi alertada sobre tráfico
de drogas no Morro São Carlos, matando e
prendendo, em diligência realizada, 11 trafi-
cantes e um jovem da comunidade, o que
levou a comunidade a se rebelar contra as
forças da UPP. Destaque-se que os bandi-
dos eram Cherú e Dorei, poderosos chefes
do crime local.

B) No morro São Carlos, próximo do Estácio e
da Sapucaí, houve um confronto entre poli-
ciais e traficantes (Cherú e Dorei eram os
chefes), resultando na prisão dos bandidos,
com a morte de um jovem de 14 anos, pri-
são de um comandante da UPP, e repressão
do pessoal da comunidade rebelado.
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C) Quase 550 moradores do morro São Carlos
participavam do desfile, na Sapucaí. Polici-
ais alertados, entraram em confronto com
traficantes, resultando na morte de um ino-
cente jovem de 14 anos, e na prisão dos
bandidos. Houve, então ataques à UPP, por
parte dos carnavalescos da comunidade, em
protesto à violência ocorrida, inclusive con-
tra um oficial da UPP envolvido no tráfico.

D) Avisados de que traficantes procurados es-
tariam em local do morro do São Carlos, no
Estácio, policiais entraram em confronto com
os bandidos, que foram presos, ocorrendo a
morte de um jovem de 14 anos. A popula-
ção revoltada praticou atos de violência con-
tra a base da UPP local.

E) Próximo ao Sambódromo, um tiroteio entre
policiais e os traficantes Cherú e Dorei, de-
nunciados pela população, acabaram com
muitas prisões e uma morte, a de um rapaz
da comunidade, que tinha apenas 14 anos
de idade. Indignados, inclusive contra um
capitão da UPP envolvido no trafico, houve
reação contra a UPP local por parte da po-
pulação, que havia atirado objetos em defe-
sa própria.

Questão 03) Estão todas as palavras
grafadas corretamente, na alternativa:

A) sessão – tráfico – lacrimogênio – superfisial

B) Estácio – ambígüo – anéis – sutil

C) Pacífico – pacificado – areoporto – idéia

D) taxi – inconsútil – armamento – Sapucaí

E) sindicância – próximo – linguiça – cessão

Questão 04) Assinale a alternativa em
que NÃO HÁ erro.

A) Entre mim e a polícia não houve confusão.

B) Houveram muitas prisões no morro do São
Carlos.

C) Fazem três anos que a UPP foi instalada na-
quele morro.

D) O ouro, a prata e a droga estava na mira
dos bandidos.

E) Isto não é para mim fazer: não sou margi-
nal!

Questão 05) Assinale a alternativa
correta em relação à frase:

Os adolescentes feriram-se há um ano atrás.

A) O sujeito é composto.

B) Há redundância.

C) A oração é completiva adjetiva apassivadora.

D) Há um erro de concordância nominal quan-
to ao sujeito.

E) Há um erro de acentuação.

Questão 06) Em relação aos prono-
mes, preencha com o que for adequado.

I) Não ______ perguntou se era o assas-
sino.

II) Era para _________ interrogar o trafi-
cante.

A) o – se

B) lhe – mim

C) o – eu

D) o – mim

E) lhe – eu

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 07 A 10
TÊM COMO FOCO O TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

JORNAL, LONGE
        Cecília Meireles (in Mar Absoluto)

Que faremos destes jornais, com telegra-
mas, notícias,

anúncios, fotografias, opiniões...?

Caem as folhas secas sobre os longos rela-
tos de guerra:

e o sol empalidece suas letras infinitas

Que faremos destes jornais, longe do mun-
do e dos homens?

Este recado de loucura perde o sentido en-
tre a terra e o céu.

De dia, lemos na flor que nasce e na abelha
que voa;

de noite, nas grandes estrelas, e no aroma
do campo serenado.

Aqui, toda a vizinhança proclama convicta:
“Os jornais servem para fazer embrulhos”.

E é uma das raras vezes em que todos es-
tão de acordo.
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Questão 07) Indique a alternativa em
que todas as assertivas estão INCORRETAS.

I) Percebe-se que a pessoa (eu-lírico) está
agoniada por estar longe das notícias.

II) A vizinhança tem a mesma opinião so-
bre os jornais.

III) Os jornais apresentam fotografias, opi-
niões, anúncios, relatos de guerra...

IV) A vizinhança toda tem assinatura de
jornais.

V) O texto questiona a importância das
notícias em determinadas ocasiões e
situações.

A) I e II.

B) I e IV.

C) III e V.

D) IV e V.

E) II e III.

Questão 08) A  interrogação “Que fa-
remos destes jornais, longe dos mundos e dos
homens?”  leva-nos a refletir sobre:

A) como o jornal (noticiário) é imprescindível
no mundo globalizado.

B) a natureza e sua beleza, com folhas secas e
insetos que devem ser eternizados.

C) a verdadeira essência da vida.

D) a verdadeira importância dos astros para a
vida humana.

E) a importância da vizinhança e dos jornais.

Questão 09) Em relação à frase “Os
jornais servem para fazer embrulhos”, mar-
que a assertiva correta.

A) Está entre aspas no texto porque é a trans-
crição da fala de uma pessoa, ou seja, é dis-
curso direto.

B) Está em destaque no texto porque foi retira-
da de outro texto, publicado em outro veí-
culo de comunicação.

C) Está escrita entre aspas para mostrar a im-
portância do padrão culto.

D) Corresponde a um dialeto.

E) É exemplo de uma variedade linguística ade-
quada para situações formais.

Questão 10) Qual a alternativa em
que existe erro?

A) Deus pediu que amássemos uns aos outros.

B) Deus pediu que todos os homens fossem ir-
mãos.

C) A vida na Terra é completa com insetos, flo-
res, seres humanos.

D) Deus criou o mundo, Adão e Eva.

E) A vida na Terra tem valor com menas guer-
ras e violência.

ATUALIDADES

Questão 11) Considerado por muitos
o mais bem-sucedido músico brasileiro nos
EUA, foi indicado ao Oscar pela canção com-
posta com Carlinhos Brown para o desenho
Rio, chama-se:

A) Ivan Sartori.

B) Caetano Veloso.

C) Milton Nascimento.

D) Dudu Nobre.

E) Sérgio Mendes.

Questão 12) Em relação à Seleção
Brasileira de Futebol, o Brasil encontra-se no
ranking da Fifa em:

A) terceiro lugar.

B) primeiro lugar.

C) oitavo lugar.

D) sétimo lugar.

E) décimo lugar.

Questão 13) A taxa média de juros de
empréstimo para pessoa física encontra-se,
nos dias atuais, a mais baixa dos últimos 17
anos, caiu para:

A) 9,8% ao mês.

B) 7,9% ao mês.

C) 4,5% ao mês.

D) 6,4% ao mês.

E) 5,5% ao mês.
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Questão 14) A jornalista Fátima Ber-
nardes, que apresentou o Jornal Nacional por
14 anos, recentemente, deixou o programa
para:

A) cuidar da saúde de seus pais.

B) apresentar um programa policial.

C) apresentar um programa matinal.

D) aposentar-se.

E) apresentar um programa esportivo.

Questão 15) O primeiro brasileiro a
ingressar na divisão de elite do sumô japo-
nês, com 9 vitórias, proeza que há mais de
30 anos não acontecia foi:

A) André Machida.

B) Anderson Harumi.

C) Ricardo Sugano.

D) Arumi Hatoshi.

E) Jorge Tetsuo.

Questão 16) Em relação à taxa de
homicídios dolosos, a maior do país, está em
68,2 em cada 100.000 habitantes, trata-se do
estado:

A) do Acre.

B) de Minas Gerais.

C) do Rio de Janeiro.

D) da Paraíba.

E) de Alagoas

Questão 17) No país, existem aproxi-
madamente 6 milhões de pequenos e micro-
empresários responsáveis por milhões de
empregos formais, juntos eles respondem por:

A) 54% do total de renda fixa.

B) 35% dos empregos formais do setor priva-
do.

C) 10% do PIB.

D) 98% do total de empresas.

E) 5% das exportações.

Questão 18) Analise a frase: “Quanto
mais rico o país, mais lixo se joga fora, mais
lixo se recolhe, mais lixo se reaproveita e mais
dinheiro se ganha com isso”. O Brasil arreca-
da, por ano, a quantia de:

A) um bilhão de reais.

B) um milhão de reais.

C) cinco bilhões de dólares.

D) dez bilhões de dólares.

E) dez milhões de reais.

Questão 19) Brasileiros que vivem
com menos de 70 reais por mês, condição
que equivale à pobreza extrema, represen-
tam 8,5 % da população. Isso quer dizer que
há:

A) 12.200.000 brasileiros nesta condição.

B) 14.200.000 brasileiros nesta condição.

C) 15.200.000 brasileiros nesta condição.

D) 16.200.000 brasileiros nesta condição.

E) 18.200.000 brasileiros nesta condição.

Questão 20) Analise a frase: “A falta
de doadores não é a única razão para a que-
da dos transplantes cardíacos. Falhas fazem
com que a maioria dos órgãos doados não
seja aproveitada”. No Brasil, a taxa de apro-
veitamento de coração para transplantes está
em:

A) 5%.

B) 20%.

C) 30%.

D) 10%.

E) 3%.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) No Código de Ética Mé-
dica, Resolução CFM nº 1.931/09, o capítulo
X trata sobre os DOCUMENTOS MÉDICOS. Ve-
rifique, das frases abaixo, as que estão corre-
tas.

I) É vedado ao médico deixar de atestar
óbito de paciente ao qual vinha pres-
tando assistência, exceto quando hou-
ver indícios de morte violenta (art.84).

II) É vedado ao médico deixar de elaborar
prontuário legível para cada paciente
(art.87).

III) É vedado ao médico negar ao paciente
acesso ao seu prontuário (parte do art.
88).

IV) É vedado ao médico liberar cópias do
prontuário sob sua guarda, salvo quan-
do autorizado, por escrito, pelo pacien-
te, para atender ordem judicial ou para
sua própria defesa (art.89).

V) É vedado ao médico expedir documen-
to médico sem ter praticado ato profis-
sional que o justifique, que seja ten-
dencioso ou que não corresponda à
verdade (art.80).

A) Todas estão corretas.

B) Apenas a IV está correta.

C) Apenas III, II e IV estão corretas.

D) Apenas I, V e III estão corretas.

E) Apenas a V está correta.

Questão 22) O capítulo IV do Código
de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931/09,
refere-se aos DIREITOS HUMANOS. Baseado
em seus artigos, marque a alternativa COR-
RETA.

A) O médico, se necessário, pode utilizar-se da
sua profissão para corromper costumes.

B) O médico pode utilizar-se de meio que pos-
sa modificar a personalidade ou a consciên-
cia do paciente em uma investigação polici-
al.

C) O médico não pode desrespeitar o interesse
e a integridade do paciente em qualquer ins-
tituição na qual esteja recolhido.

D) O médico deve participar, quando tiver opor-
tunidade, seja direta ou indiretamente, da
execução de pena de morte.

E) Caso o médico tenha um bom pretexto, pode
discriminar, se necessário, qualquer indiví-
duo.

Questão 23) Avalie as frases abaixo e
considere o que está ERRADO em relação ao
câncer (Ca) de pâncreas.

A) Faz diagnóstico diferencial com patologias
das vias biliares.

B) Na grande maioria dos casos, o diagnóstico
só é realizado ao se encontrar massa palpá-
vel.

C) Pode ser realizada biópsia hepática nos ca-
sos com metástases para o fígado.

D) O Ca da cabeça do pâncreas pode iniciar
como diabetes.

E) Os fatores de risco incluem alcoolismo e ta-
bagismo.

Questão 24) Leia as afirmações sobre
as parasitoses intestinais e assinale a INCOR-
RETA.

A) Na giardíase, os achados histopatológicos são
leve infiltração linfocítica na mucosa e pre-
sença de trofozoítos aderidos a superfície
intestinal.

B) Na amebíase, um dos fatores de risco a con-
siderar é a homossexualidade masculina.

C) Uma das opções terapêuticas para o trata-
mento da ascaridíase é o albendazol 400mg.

D) A síndrome de má absorção (Espru Tropical)
pode ocorrer devido a infecção por parasi-
tas, como também a giardíase e a estrongi-
loidíase são consideradas parte de seu diag-
nóstico diferencial.

E) O Strongyloides stercoralis tem como habi-
tat o duodeno e todo jejuno e seu modo de
transmissão é pela ingesta de ovos.
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Questão 25) A escabiose, comum em
crianças e adultos jovens, é uma parasitose
que perturba pais e educadores. Verifique as
afirmativas CORRETAS sobre esta doença.

I) As lesões nodulares (nádegas, genitália
e axilas) podem piorar ou perdurar
mesmo com o tratamento específico.
Nestes casos, os corticoides são uma
possibilidade terapêutica.

II) Os contatos podem fazer o tratamento
separadamente.

III) Deve-se considerar o aparecimento des-
ta doença em pacientes imunodeprimi-
dos.

IV) Faz diagnóstico diferencial com o
impetigo.

V) Mesmo o prurido e a dermatite duran-
do mais de 10 dias, não é aconselhável
o uso de anti-histamínicos e/ou
corticoides para alívio.

A) Somente II e IV estão corretas.

B) Somente a IV está correta.

C) Somente IV, II e III estão corretas.

D) Somente I, III e IV estão corretas.

E) Todas estão corretas.

Questão 26) Sobre a insuficiência car-
díaca congestiva (ICC), uma das patologias
cardíacas mais conhecidas, assinale a alter-
nativa INCORRETA.

A) Os distúrbios infiltrativos, como a sarcoido-
se e hemocromatose, promovem uma mio-
cardiopatia restritiva e a cosequente ICC.

B) Dispneia, taquicardia, intolerância aos esfor-
ços, ingurgitamentos venosos e edema pul-
monar e/ou periféricos são alguns dos si-
nais e sintomas clássicos.

C) No exame físico é importante a pesquisa do
refluxo hepato-jugular.

D) De acordo com NYHA, no estágio B da ICC,
encontram-se os pacientes com doença car-
díaca estrutural, mas sem insuficiência car-
díaca.

E) Orienta-se a restrição hídrica apenas nos ca-
sos graves e com hiponatremia associada à
congestão, como também naqueles associ-
ados à insuficiência renal.

Questão 27) Abordando as DOENÇAS
INFECCIOSAS E TRANSMISSÍVEIS, ana-
lise as afirmativas abaixo marcando a
alternativa correta.

I) Os agentes etiológicos principais, num
quadro de meningite pós-trauma ou
neurocirurgia, são Pneumococo (há
maior probabilidade se tiver fístula
liquórica), S. aureus, Pseudomonas e
coliformes.

II) Nas infecções estreptocócicas, não se
utiliza mais as penicilinas, devido a alta
probabilidade de atopia.

III) A Moraxella catarrhalis é um coccus
aeróbico Gram-positivo, que comprome-
te, principalmente, as vias aéreas su-
periores.

IV) A febre tifoide terá seu diagnóstico mais
rápido em relação a outras doenças gas-
trointestinais através da hemocultura.

V) O calazar (leishmaniose visceral) carac-
teriza-se por hepatoesplenomagalia e
policitemia.

A) Apenas I, III, IV e V estão corretas.

B) Todas estão corretas.

C) Apenas I e II estão corretas.

D) Apenas I e IV estão corretas.

E) Nenhuma está correta.

Questão 28) Uma senhora de 65 anos
de idade deu entrada no serviço de urgência
com quadro de dorsalgia intensa de início
súbito. No exame físico, verificou-se presen-
ça de assimetria de pulsos e de pressão arte-
rial (PA) e ausculta com sopro de insuficiên-
cia aórtica. É hipertensa e diabética. Qual das
alternativas é a possibilidade diagnóstica?

A) O quadro assemelha-se a uma espondilodis-
coartrose.

B) O quadro deve-se a um espasmo esofágico
intenso, pois a paciente deve ter muito re-
fluxo devido ao uso constante de medica-
ções para as patologias de base.

C) Apesar da paciente não ter sintomas de tos-
se, febre e/ou dispneia, a dor pode ser uma
dor pleurítica, devido  à pneumonia.

D) A paciente, durante essa urgência, desco-
briu ser portadora de doença ulcerosa gás-
trica.

E) O quadro é de aneurisma dissecante da aor-
ta e faz diagnóstico diferencial com a angina
atípica.
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Questão 29) Das hipovitaminoses
abaixo, qual é a mais compatível com o qua-
dro clínico descrito a seguir?

Paciente infanto-juvenil, membros arque-
ados, escoliose dorso-lombar, imunidade bai-
xa, dificuldade para andar, hipocalcemia e
sudorese.

A) Deficiência de vitamina E (tocoferol).

B) Deficiência de carnitina.

C) Deficiência de vitamina K1 (fitomenadiona).

D) Deficiência de vitamina B12 (cianocobalami-
na).

E) Deficiência de vitamina D3 (colecalciferol).

Questão 30) Assinale a exceção entre
as causas que provocam a glomerulonefrite
renal aguda.

A) Síndrome de Alport.

B) Poliarterite.

C) Síndrome de Henoch-Schöenlein.

D) Síndrome de Wegener

E) Por IgA (Berger).

Questão 31) A doença pulmonar obs-
trutiva crônica (DPOC) é a doença pulmonar
mais comum e de característica progressiva
que aparece em crises no setor emergencial.

Um paciente de 42 anos foi trazido à ur-
gência com dispneia. Informou ser fumante e
que nos últimos 3 anos a tosse e o cansaço
estavam piorando. Ao ser examinado, obser-
vava-se presença de tosse crônica com ex-
pectoração mucopurulenta, dispneia leve que
piorava após os acessos de tosse, edema pe-
riférico e cianose.

Considerando este relato clínico, assinale
a resposta verdadeira.

A) O enfisema pulmonar é mais comum acima
dos 70 anos e o paciente apresenta uma disp-
neia severa.

B) No teste de função pulmonar em paciente
enfisematoso, observa-se o aumento ou nor-
malidade da capacidade total pulmonar e um
aumento da complacência estática do pul-
mão.

C) Na bronquite pulmonar é comum o paciente
ter tosse crônica, produtiva de escarros
mucopurulentos, além de dispneia modera-
da e edema.

D) A DPOC pode requerer, em todos os casos,
o uso de antibiótico por um período de até 7
dias.

E) A fibrose cística só faz diagnóstico diferenci-
al com os quadros de pneumonites.

Questão 32) Casos de cólicas lomba-
res com irradiação para o abdome anterior
são eventos de atenção frequente na prática
clínica. A nefrolitíase sempre é uma das pato-
logias a ser considerada. Assinale a afirma-
ção correta sobre esta patologia.

A) A dieta é importante no desenvolvimento da
nefrolitíase, mas os alimentos líquidos não.

B) A cistinúria é uma doença autossômica do-
minante, que contribui para o aparecimento
da nefrolitíase.

C) Pode ocorrer a oclusão de cálculo na junção
ureteropélvica.

D) Todo paciente deve realizar litotripsia.

E) O tipo de cálculo determina a severidade dos
sintomas.

Questão 33) Analise as afirmações e
assinale o que NÃO é verdadeiro sobre as pa-
tologias reumatológicas.

I) A pseudogota é mais frequente acima
dos 60 anos ou em idosos.

II) A espondiloartropatia soronegativa apa-
rece inicialmente ou predispõe ao apa-
recimento de entesopatias e fasciíte
plantar.

III) O anti-CCP (anticorpo antipeptídeo
citrulinado cíclico) tem alta sensibilida-
de e especificidade na artrite reumatoide
(AR).

IV) Na AR, o paciente pode apresentar
neuropatias, as quais nunca aparecem
no LES (lúpus eritematoso sistêmico).

V) O hipertireoidismo, o hipotireoidismo e
a polimialgia reumática não partem do
diagnóstico diferencial da polimiosite,
porque são patologias completamente
diferenciadas.

A) Todas estão incorretas.

B) Apenas II e III estão incorretas.

C) Apenas I e V estão incorretas.

D) Apenas IV e III estão incorretas.

E) Apenas IV e V estão incorretas.
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Questão 34) Sobre a doença nefróti-
ca por desordens sistêmicas, é correto afir-
mar:

I) Na AIDS, o paciente com HIV infecção,
tem quadro nefrótico sempre com
hipocomplementenemia.

II) Os diabéticos têm risco elevado de
nefropatia, sendo comum  o apareci-
mento da síndrome nefrótica.

III) O lúpus eritematoso sistêmico só apre-
senta comprometimento renal do tipo
nefrítico.

IV) A hepatite tipo C pode ser acompanha-
da de componente renal dos tipos
nefrótico e nefrítico.

V) A glomerulonefrite membranoprolifera-
tiva idiopática pode ter, em sua forma
primária, achados nefróticos e nefríti-
cos.

A) Apenas V, IV e II estão corretas.

B) Apenas I, III e V estão corretas.

C) Apenas II, III e IV estão corretas.

D) Apenas IV, I e II estão corretas.

E) Todas estão corretas.

Questão 35) Uma recepcionista, 28
anos, chegou à urgência apresentando fácies
de dor. Na história relatava dores no baixo
ventre de forte intensidade e de início súbito.
Informou não ter tido ciclo menstrual no mês
anterior. Ao exame físico, o abdome estava
com sinal de irritabilidade peritoneal e, com
certa dificuldade, o médico palpou um volu-
me à direita: “massa”. Além disso, havia si-
nais de choque. Qual provável diagnóstico
neste contexto?

A) Ruptura de cisto folicular ovariano.

B) Gravidez ectópica.

C) Apendicite aguda.

D) Doença inflamatória pélvica.

E) Calculose renal.

Questão 36) Durante um plantão mé-
dico, às 8 horas, um homem jovem foi aten-
dido relatando dor em epigástrio associada a
vômitos. Referiu ter ido a uma festa na noite
anterior, onde comeu bastante e consumiu
várias bebidas alcoólicas e que este não era o
primeiro episódio após eventos sociais. Qual
das patologias define melhor o quadro deste
paciente?

A) Gastrite por estresse.

B) Doença ulcerosa péptica.

C) Doença do refluxo gastro-esofágico.

D) Gastrite alcoólica.

E) Colecistite crônica.

Questão 37) O clínico plantonista
atende com relativa frequência casos de UR-
TICÁRIA. Avalie as informações e defina a
alternativa correta.

I) A urticária resulta de vários estímulos
de base imunológica ou não.

II) Na urticária crônica, é comum a hiper-
sensibilidade ser mediada pela IgE, nun-
ca pelos seus receptores.

III) O angioedema pode estar associado a
complicações como edema laríngeo ou
hipotensão.

IV) As causas de urticária crônica são mais
facilmente diagnosticadas.

V) A urticária de contato pode ter origem
em medicamentos ou alimentos.

A) Apenas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas II, IV e V estão corretas.

C) Apenas I, III e V estão corretas.

D) Apenas III, IV e V estão corretas.

E) Todas estão corretas.
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Questão 38) Uma jovem, na faixa de
20 anos, deu entrada na urgência inconsci-
ente, sem resposta aos estímulos (exceto
doloroso entre as crises) e com crises
convulsivas tônico-clônicas. A genitora ofere-
ceu algumas informações. Sobre o estado de
mal epiléptico (EME), quais das possibilida-
des abaixo se adaptam aos dados desta paci-
ente?

I) À avaliação da faixa etária, o médico
deverá perguntar à genitora sobre os
seguintes dados: febre, processos in-
fecciosos, distúrbios metabólicos, trau-
ma, drogas lícitas e ilícitas, etc, pois o
evento foi agudo.

II) O médico, ao mesmo tempo que obti-
ver o relato da genitora, deve proceder
os seguintes passos: ABC da
ressuscitação (se necessário),
monitorizar sinais vitais, oximetria de
pulso e monitorização cardíaca, além da
glicemia capilar (HGT), com intuito de
evitar dano irreversível a esta paciente.

III) Durante o exame físico, o médico deve
insistir na averiguação dos sinais e sin-
tomas, com o sentido de tentar
correlacioná-los a uma causa com mai-
or brevidade.

IV) Neste caso, não se espera que esta pa-
ciente tenha o estado pós-ictal.

V) O objetivo do tratamento é apenas a
imediata cessação da atividade convul-
siva, o que sempre ocorre com eficácia.

A) Todas estão corretas.

B) Apenas I, II e V estão corretas.

C) Apenas III, IV e V estão corretas.

D) Apenas I, II e III estão corretas.

E) Nenhuma está correta.

Questão 39) A depressão está sendo
uma das patologias mais corriqueiras da prá-
tica clínica, pois pode ser isolada ou associa-
da a outras doenças. O que está INCORRETO
afirmar sobre a mesma?

A) A cronicidade desta doença pode advir do
fato desta não ter sido diagnosticada e, por-
tanto, não tratada precocemente.

B) Sua classificação pode ser realizada através
de critérios.

C) Um dos sintomas volitivo-motor é a diminui-
ção da libido.

D) O sintoma delírio confere características
psicóticas ao episódio depressivo.

E) A depressão também tem sintomas ansio-
sos.

Questão 40) Na lista a seguir, uma das
doenças não é causa de TIROTOXICOSE.

A) Struma ovarii.

B) Tumor pituitário.

C) Doença de Basedow-Graves.

D) Doença de Plummer.

E) Hiperprolactinemia.




