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 Prova I – Língua Portuguesa 

 15 questões 
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Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada. Entro na internet em horários variados. Há 
gente que, seja qual for o horário em que apareço, permanece on-line. Em todas as redes sociais ao 
mesmo tempo! Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos. 
Não consegue arrumar emprego nem amigos. Confessou: “Só falo da minha intimidade quando abro a 
webcam”. Um diretor de uma multinacional, divorciado e sociável, lamentou-se: 

— A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet. 
O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado. É fácil reconhecê-lo: 

em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão. Assume uma expressão de 
alívio quando consegue trocar duas ou três palavras com alguém que nem sequer conhece 
pessoalmente. 

Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício. Houve uma fase em que sentava 
para escrever e passava horas trocando e-mails, no Twitter, MSN, Facebook. Reconheço um saldo 
positivo: são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade. Com um toque 
gastronômico, admito. Uma amiga mineira, outra paraense, senhoras do interior de São Paulo, todas 
habituaram-se a me enviar vidros de compota, bombons de cupuaçu e uma infinidade de delícias. 
Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 
produção literária diminuiu fragorosamente. Ainda adoro as redes sociais, mas me contenho. Boa 
parte dos autores sofre a tendência. A palavra escrita é nosso meio de expressão. Nas redes sociais, eu 
me torno muito mais sedutor que ao vivo, com minha estatura mediana, barriga proeminente e óculos 
de míope. Bate-papos na web, com todas as fantasias decorrentes, são uma isca para os artistas. 
Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 
computador. Prefiro não citar nomes, mas alguns escritores famosos que conheço leem e produzem 
menos do que antes porque ficam se divertindo na web. 

Para algumas pessoas, o uso contínuo da internet tem impacto no trabalho, nas relações de 
amizade e também nas afetivas. A pesquisadora americana Kimberly Young fundou o Center for 
Online Addiction, em Bradford, na Pensilvânia, para tratar ciberviciados. Como nos EUA existem 
grupos para tudo, lá funcionam os de apoio para ciberviúvas – esposas de viciados em relações 
amorosas, pornografia ou apostas pela internet. A compulsão já é tratada em vários outros centros 
especializados dos EUA. O fenômeno é mundial. O hospital londrino Capio Nightingale também 
oferece sessões de terapia a jovens viciados no computador. Na Coreia do Sul, o tratamento procura 
estimular as relações face a face e trabalhos manuais, para criar outros interesses entre os 
ciberviciados. Desde 2008 o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo iniciou o tratamento 
de jovens com dependência tecnológica, incluindo em videogames. 

Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que 
moram em lan houses! Explico: em Tóquio, há lan houses com espaços privativos. A pessoa chega de 
mochila. Pendura-se no computador noite e dia. Dorme algumas horas num colchonete e volta a viver 
no fantástico mundo da web. Quando sai, leva tudo o que tem na mochila. Alimenta-se, arruma 
dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua preferência. 

Muitos pais se negam a acreditar nos perigos da internet porque, afinal, o adolescente está sob 
seus olhos, dando uma falsa impressão de segurança. Foi o caso de uma amiga carioca. Sua filha 
passava horas on-line. A mãe orgulhava-se do empenho da garota. “Talvez ela estude informática!”, 
dizia. Há dois meses a menina, menor de idade, fugiu de casa. Desesperada, a mãe descobriu que ela 
estava num site de relacionamento com o sugestivo apelido de Safadinha. 

São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais. O 
cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo de 
inteligência. Preferem o adolescente em casa que na balada. É um erro. No mínimo, os ciberviciados 
afastam-se do convívio social importante para sua formação. Há quem diga que o viver on-line é tão 
perigoso quanto consumir cocaína ou qualquer outra droga. Talvez seja exagero. Mas o cibervício 
pode afetar perigosamente a vida do dependente e destruir sua qualidade de vida. 

Walcyr Carrasco 
Época, 23 jan. 2012, p. 96. 
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01. Quanto às características linguísticas do gênero a que pertence o texto “Viciados em internet”, o que o 
distingue do editorial é: 
A) a declaração de autoria. 
B) a construção de parágrafos curtos. 
C) a explicitação de um ponto de vista. 
D) o predomínio da sequência narrativa. 
E) a utilização do discurso indireto livre.    

 
02. Assinale a opção em que se observa a mesma relação semântica de causa e consequência que se 

estabelece em “Sou noturno. Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
A) “Como conheceria damas tão dedicadas a me engordar sem o Twitter? Na época, porém, minha 

produção literária diminuiu fragorosamente.” (linhas 16-17). 
B) “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA. O fenômeno é 

mundial.” (linhas 28-29). 
C) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Existem pessoas que moram 

em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “A pessoa chega de mochila. Pendura-se no computador noite e dia.” (linhas 35-36). 
E) “O cibervício também é enganador. Pais tendem a acreditar que mexer com computador é sinônimo 

de inteligência.” (linhas 44-46). 
 
03. O termo destacado em “Na época, porém, minha produção literária diminuiu fragorosamente.” (linha 17) 

pode ser substituído sem alteração de sentido por: 
A) repentinamente. 
B) paulatinamente. 
C) incessantemente. 
D) imensamente. 
E) amistosamente. 

 
04. Aponte a opção em que a interpretação inferida está corretamente relacionada à(s) palavra(s) ou 

expressão(ões) do texto que a autoriza(m). 
A) O diretor está à procura de novos relacionamentos e não enfrenta dificuldade de relacionar-se com 

as pessoas – “divorciado e sociável” (linha 05).  
B) Escritores, por passarem horas a fio na internet, estão lendo e produzindo menos – “síndrome de 

abstinência” (linha 07). 
C) O toque gastronômico da amizade pela internet fez o autor engordar e tornar-se um sedutor – “saldo 

positivo” (linhas 12-13). 
D) Muitas pessoas hoje em dia só conseguem manter relacionamentos nas redes sociais –“compulsão” 

(linha 28). 
E) Nos EUA, há vários grupos de apoio que ajudam no tratamento de ciberviciados e até de ciberviúvas 

– “exagero” (linha 48). 
 
05. Assinale a alternativa em que o trecho 2 é uma exemplificação para o que é dito no trecho 1. 

A) Trecho 1: “Há gente que [...] permanece on-line. Em todas as redes sociais ao mesmo tempo!” 
(linhas 01-03).  
Trecho 2: “Recentemente conversei pelo Facebook com um rapaz de Belo Horizonte, de 25 anos” 
(linha 03). 

B) Trecho 1: “O ciberviciado entra em síndrome de abstinência se não estiver plugado.” (linha 07).  
Trecho 2: “em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma conexão.” (linha 08). 

C) Trecho 1: “são inúmeras as pessoas com quem estabeleci uma sólida amizade.” (linha 13).  
Trecho 2: “Com um toque gastronômico, admito.” (linhas 13-14). 

D) Trecho 1: “A compulsão já é tratada em vários outros centros especializados dos EUA.” (linhas 28-29).  
Trecho 2: “O hospital londrino Capio Nightingale também oferece sessões de terapia a jovens 
viciados no computador.” (linhas 29-30). 

E) Trecho 1: “O cibervício também é enganador.” (linha 45).  
Trecho 2: “No mínimo, os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua 
formação.” (linhas 46-47). 
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06. A interpretação das informações do quinto parágrafo do texto (linhas 24-33) autoriza afirmar 
corretamente que: 
A) as ciberviúvas incluem mulheres cujos maridos têm relações extraconjugais reais iniciadas pela 

internet. 
B) o autor considera comum a existência de um grupo de apoio para ciberviúvas. 
C) a expressão “o fenômeno” (linha 29) refere-se ao uso compulsivo da internet. 
D) o trabalho da pesquisadora KimberlyYoung inspirou a criação mundial de centros de tratamento para 

ciberviciados. 
E) o tratamento do cibervício na Coreia do Sul parte de interesses demonstrados pelos pacientes. 

 
07. A expressão “isca” (linha 20), usada em sentido conotativo (figurado), remete, no texto, às noções de: 

A) arrependimento e originalidade. 
B) satisfação e saciedade.  
C) produtividade e lazer. 
D) sobrevivência e farsa. 
E) desejo e perigo. 

 
08. Assinale a alternativa em que o autor, para manipular o leitor, apresenta um argumento que se sustenta na 

presunção.  
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “Tolstói não teria escrito Guerra e paz nem Proust Em busca do tempo perdido se tivessem 

computador.” (linhas 21-22). 
C) “Existem pessoas que moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
D) “[A pessoa] Alimenta-se, arruma dinheiro de algum jeito e volta a se instalar na lan house de sua 

preferência.” (linhas 37-38). 
E) “São raros os pais que detectam quando o adolescente começa a usar drogas tradicionais.” (linha 44). 

 
09. A composição, processo pelo qual se unem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, explica a 

criação de “cibervício” (linha 11). Assinale a opção em que se encontra uma palavra formada pelo 
mesmo processo:  
A) “internet” (linha 01). 
B) “on-line” (linha 02).  
C) “plugado” (linha 07). 
D) “videogames” (linha 33). 
E) “lan houses” (linha 35). 

 
10. Assinale a opção em que o excerto transcrito revela omissão de complemento nominal, facilmente 

recuperado no texto. 
A) “Gosto de escrever até de madrugada.” (linha 01). 
B) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
C) “Boa parte dos autores sofre a tendência.” (linha 17-18). 
D) “A palavra escrita é nosso meio de expressão.” (linha 18). 
E) “A pessoa chega de mochila.” (linhas 35-36). 

 
11. Identifique a alternativa em que se verifica que a posição do pronome oblíquo deixou de atender o que 

diz a gramática normativa sobre colocação pronominal.   
A) “A maior parte dos meus antigos amigos hoje em dia só se relaciona pela internet.” (linha 06). 
B) “É fácil reconhecê-lo” (linha 07). 
C) “Eu mesmo já me aproximei perigosamente do cibervício.” (linha 11). 
D) “todas habituaram-se a me enviar vidros de compota” (linhas 14-15). 
E) “os ciberviciados afastam-se do convívio social importante para sua formação.” (linhas 46-47). 

 
12. Em “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão.” (linha 34), o pronome relativo 

vem antecedido por preposição porque  
A) funciona como objeto indireto do verbo “ter”.  
B) é complemento nominal do adjetivo “sérios”. 
C) introduz uma oração substantiva que exerce a função de objeto indireto. 
D) funciona como elemento expletivo que pode ser dispensado.  
E) é regido pelo substantivo “conhecimento”, que pede complemento. 
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13. Releia o enunciado: “É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla nervosamente o celular à procura de uma 

conexão” (linhas 07-08). Assinale a alternativa cuja reescrita mantém o mesmo sentido do trecho original. 
A) É fácil reconhecê-lo nervosamente: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
B) É fácil reconhecê-lo: nervosamente em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão. 
C) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular nervosamente à procura de uma conexão. 
D) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura, nervosamente, de uma conexão. 
E) É fácil reconhecê-lo: em locais públicos tecla o celular à procura de uma conexão, nervosamente. 

 
14. Assinale a alternativa em que o acréscimo do conectivo mantém o sentido do trecho original. 

A) “Embora goste de escrever até de madrugada, entro na internet em horários variados” (linha 01). 
B) “Boa parte dos autores sofre a tendência, já que a palavra escrita é nosso meio de expressão” (linhas 

17-18). 
C) “Nas redes sociais, eu me torno muito mais sedutor que ao vivo, por causa de minha estatura 

mediana, barriga proeminente e óculos de míope” (linhas 18-20). 
D) “Os casos mais sérios de que tive conhecimento acontecem no Japão. Portanto, existem pessoas que 

moram em lan houses!” (linhas 34-35). 
E) “Foi o caso de uma amiga carioca, à medida que sua filha passava horas on-line” (linhas 40-41). 

 
15. Os tempos verbais das formas “negam” (linha 39), “passava” (linha 41) e “fugiu” (linha 42) são usados 

para estabelecer, respectivamente, a função de: 
A) tecer comentário, descrever situação no passado e narrar fato passado. 
B) informar ação habitual, apresentar ação interrompida e argumentar sobre fato passado. 
C) trazer fato passado para o presente, narrar ação passada anterior à outra ação passada, narrar fato 

passado. 
D) proferir verdade atemporal, apresentar ação interrompida no passado, descrever situação no passado. 
E) narrar ação no presente, descrever situação no passado e argumentar sobre fato passado.  
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 Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe  
 5 questões 

 
 
 
 
 
 
 
16. Sobre a evolução populacional de Beberibe de 1991 a 2007, é correto afirmar que o número de pessoas 

residentes no município: 
A) vem se reduzindo desde o censo de 2000. 
B) permanece estável desde o censo de 1991. 
C) diminuiu consideravelmente no ano 2000. 
D) aumentou progressivamente de 1991 a 2007. 
E) teve um aumento em 1996, mas decresceu em 2007. 
 

17. Sabendo que, em Beberibe, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB – Produto Interno 
Bruto, é correto afirmar que o segundo setor mais produtivo é: 

A) a saúde. 
B) a indústria. 
C) o comércio. 
D) a agropecuária. 
E) a construção civil. 

 
18. Sobre os registros civis, é correto afirmar que, em 2010, Beberibe registrou: 

A) mais separações que divórcios. 
B) mais divórcios que casamentos. 
C) mais separações que casamentos. 
D) mais casamentos que separações. 
E) mais divórcios e separações que uniões. 

 
19.  Considerando-se que, no Ceará, na frota de veículos, predomina motonetas, é correto afirmar que na 

frota de Beberibe: 
A) também há mais motonetas que outros veículos. 
B) há menos motonetas que caminhonetes.  
C) há menos motonetas que automóveis. 
D) há mais micro-ônibus que motonetas. 
E) há mais motocicletas que motonetas. 
 

20. O município de Beberibe está situado em terras das datas de sesmarias doadas: 
A) no final do século XVII. 
B) no início do século XVIII. 
C) no final do século XIX. 
D) na década de 60. 
E) no século XVI. 
 

 
 
 
 
 

Considerando os dados divulgados pelo IBGE na página: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=230220#>, responda às questões 
de 16 a 20. 
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 Prova III - Conhecimentos Específicos  
 30 questões 

 
 

 
21. Mulher de 59 anos apresenta fezes líquidas, 2 a 4 vezes ao dia há seis meses, sem dor, piorando quando 

está ansiosa ou se alimenta com queijo, massas ou frituras. Hematócrito 39%, hemoglobina 13 g/dl, VHS 
35 mm, colonoscopia: normal. Histologia do colon direito: infiltrado linfocitário intenso e depósito 
subepitelial amorfo aumentado. Qual o diagnóstico mais provável? 
A) Colite colagenosa. 
B) Colite linfocítica. 
C) Intolerância a lactose. 
D) Síndrome do intestino irritável. 
E) Retocolite ulcerativa idiopática. 

 
22. Qual a causa mais comum de demência, no mundo ocidental?  

A) Doença de Parkinson. 
B) Demência com corpos de Lewy. 
C) Atrofia cerebral por alcoolismo crônico. 
D) Demência com placas neuríticas e distrofia. 
E) Doença vascular cerebral por diabetes ou hipertensão. 

 
23. Homem de 42 anos com dor em joelhos há 18 meses, piorando após atividade física e alternando com 

períodos de remissão de semanas. Há 2 meses, a dor é contínua, aliviando com repouso, e prejudicando 
suas atividades diárias. Homozigoto para a mutação C282Y. Ferritina sérica de 800 µg/L. Os joelhos 
estão moderadamente aquecidos, com perda da amplitude de movimento e crepitações à mobilização 
passiva. Qual deve ser a conduta farmacológica inicial? 
A) Colchicina. 
B) Ibuprofeno. 
C) Prednisona. 
D) Anticorpo anti-TNF. 
E) Condroitina/Glicosamina. 

 
24. Um paciente de 45 anos portador de HIV, apresenta lesões de pele em placas arredondadas eritematosas, 

com fina descamação acinzentada, levemente pruriginosas, envolvendo simetricamente os joelhos, 
cotovelos e couro. Qual a etiologia mais provável para estas lesões? 
A) Psoríase. 
B) Dermatite atópica. 
C) Dermatite seborreica. 
D) Foliculite eosinofílica. 
E) Reação aos antiretrovirais. 

 
25. Qual o tratamento inicial mais adequado para erradicação de Helicobacter pylori? 

A) Omeprazol e amoxicilina. 
B) Omeprazol e subsalicilato de bismuto. 
C) Omeprazol, metronidazol e ciprofloxacina. 
D) Omeprazol, amoxicilina e claritromicina. 
E) Omeprazol, furazolidona, metronidazol e tetraciclina.   

 
26. Paciente procura atendimento médico por ter sido mordido na mão pelo cão de estimação. Qual a conduta 

em relação à prevenção da raiva? 
A) Observar o cão. 
B) Duas doses de vacina e observar o cão. 
C) Três doses de vacina e observar o cão. 
D) Cinco doses de vacina e soro anti-rábico. 
E) Três doses de vacina, soro anti-rábico e observar o cão. 
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27. Qual condição abaixo corresponde a uma complicação grave e com maior incidência relativa na malária 
por P. falciparum? 
A) Anemia. 
B) Icterícia. 
C) Convulsão 
D) Hipoglicemia. 
E) Edema cerebral. 

 
28. Qual o tratamento de primeira escolha para esquistossomose hepatointestinal em adultos? 

A) Praziquantel 20 mg/kg em 1 dia. 
B) Oxamniquine 25 mg/kg em 1 dia. 
C) Praziquantel 50 mg/kg em 1 dia. 
D) Albendazol 400 mg/dia por 5 dias. 
E) Albendazol 400 mg, em dose única. 

 
29. Um homem de 18 anos com baixo peso e flatulência, hemoglobina de 9,5g/dL, VCM = 67fL. Dos 

exames abaixo, selecione o melhor teste inicial para a provável patologia deste paciente. 
A) Pesquisa de anticorpo IgG anti-endomísio. 
B) Pesquisa de anticorpo IgG anti-mitocôndria. 
C) Pesquisa de anticorpo IgG anti-músculo liso. 
D) Pesquisa de anticorpo IgM para Herpes vírus. 
E) Pesquisa de anticorpo IgA anti-transglutaminase.  

 
30. Homem de 42 anos com empachamento há 10 anos apresenta disfagia há 6 meses, inicialmente para 

alimentos líquidos que progrediu para sólidos, associada a dor torácica e perda 2kg de peso (peso 
habitual 92kg), sem outros sintomas. Assinale o diagnóstico mais provável. 
A) Adenocarcinoma. 
B) Acalasia do esôfago. 
C) Divertículo epifrênico. 
D) Carcinoma espinocelular. 
E) Esôfago em quebra nozes. 

 
31. Um homem vítima de acidente de trânsito por colisão frontal apresenta pressão arterial sistólica (PAs) de 

84 mmHg. Na inspiração a PAs é de 55 mmHg. Não houve melhora após reposição volêmica inicial. As 
bulhas cardíacas são abafadas. ECG mostra alternância elétrica do complexo QRS. Qual a conduta 
terapêutica mais efetiva? 

 

A) Dobutamina. 
B) Drenagem pleural. 
C) Cardioversão elétrica. 
D) Drenagem pericárdica. 
E) Reposição volêmica suplementar. 

 
32. O abuso de cocaína/crack em adultos jovens sem aterosclerose está associado a: 

A) A AVCi, AVCh ou HS. 
B) Apenas a AVCi ou AVCh. 
C) Apenas a hemorragia subaracnoide (HS). 
D) Apenas a acidente vascula cerebral isquêmico (AVCi). 
E) Apenas a acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCh). 

 
33. A tríade de Cushing (que ocorre na hipertensão intracraniana) consiste em: 

A) Cefaleia, hipertensão arterial e anisocoria. 
B) Hipotensão arterial, taquicardia e taquipneia. 
C) Anisocoria, hipertensão arterial e taquicardia. 
D) Hipertensão arterial, taquicardia e taquipneia. 
E) Hipertensão arterial, bradicardia e alteração da frequência respiratória. 
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34. O eletrocardiograma abaixo corresponde a: 
 

 
A) Flutter atrial. 
B) Fibrilação atrial. 
C) Taquicardia sinusal. 
D) Taquicardia ventricular. 
E) Taquicardia supraventricular. 

 
35. Qual opção alerta para formas graves de dengue? 

A) Dor precordial e vômitos persistentes. 
B) Agitação ou letargia, e hipotensão postural. 
C) Irritação meníngea e aumento da diurese diária. 
D) Dor abdominal intensa, contínua, e pressão diferencial de pelo menos 40mmHg. 
E) Redução repentina do hematócrito e desconforto respiratório. 

 

36. Homem de 42 anos, pintor, com diabetes tipo 2 há 8 meses, apresenta dormência nas extremidades dos 
membros superiores e inferiores há 2 anos, com ausência do reflexo aquileu bilateralmente. Hemograma 
com anemia macrocítica e VHS 30 mm. Qual a causa que melhor explica esta condição? 
A) Hanseníase. 
B) Dermatomiosite. 
C) Neuropatia diabética. 
D) Intoxicação por mercúrio. 
E) Deficiência de vitamina B12. 

 
37. Um homem é picado por uma cobra cascavel. É mais característico que ele apresente: 

A) Dor imediata, edema e rubor locais, bradicardia e diarreia. 
B) Dor imediata intensa, sinais locais discretos e hemoglobinúria. 
C) Aumento do tempo de coagulação, insuficiência renal aguda e hemorragias. 
D) Dor imediata, edema, rubor  e necrose locais (com choque nos casos graves). 
E) Ptose palpebral bilateral (fácies miastênica), oftalmoplegia e paralisia velopalatina.  

 
38. Uma mulher jovem apresentou dor abdominal, diarreia e vômitos três horas após a ingestão de peixe 

fresco cozido. Após quatro dias, apresentou redução da sensibilidade tátil e para o frio nos membros 
inferiores e superiores que se reverteu espontaneamente em um mês. Sem alterações significativas no 
eletrocardiograma. Qual o diagnóstico mais provável? 
A) Botulismo tipo E. 
B) Intoxicação por ciguatera. 
C) Envenenamento por arsênico. 
D) Envenenamento por organofosforado. 
E) Envenenamento por tetrodotoxina. 
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39. Homem de 56 anos apresentou perda de consciência súbita enquanto aguardava atendimento médico na 
Emergência. Foi avaliado imediatamente e não respondia aos estímulos verbais ou táteis. Não 
apresentava movimentos respiratórios nem pulso. Qual a conduta recomendada inicialmente? 
A) Respiração de resgate. 
B) Intubação endotraqueal. 
C) Desfibrilação imediata. 
D) Massagem cardíaca externa. 
E) Drogas vasoativas endovenosas. 

 
40. Um indivíduo com diabetes e hipertensão há 15 anos apresentou microalbuminúria em duas de três 

avaliações. A hipertensão está bem controlada com diurético e antagonista dos canais de cálcio. PA 116 
x 78 mmHg, hemoglobina glicada 10,2%, glicemia de jejum 270 mg/dl. Além do controle glicêmico, que 
outra medida deve ser tomada? 
A) Suspender diurético. 
B) Iniciar atorvastatina. 
C) Reduzir a ingestão de proteína. 
D) Nenhuma outra medida além do controle glicêmico rigoroso. 
E) Administrar inibidor da enzima conversora de angiotensina. 

 
41. Quais a vacinas recomendadas para uma mulher de 54 anos, manicure, casada, residente no Ceará, sem 

sintomas ou doenças crônicas? 
A) Influenza sazonal, dupla tipo adulto. 
B) Tríplice viral, hepatite B, febre amarela. 
C) Hepatite B, dupla tipo adulto, tríplice viral. 
D) Pneumocócica, tríplice viral, influenza sazonal. 
E) Dupla tipo adulto, febre amarela, influenza sazonal. 

 
42. De acordo com a Portaria No 2.472 de 31 de agosto de 2010, são doenças, eventos ou agravos de 

notificação compulsória IMEDIATA em todo o território brasileiro, EXCETO:  
A) Cólera. 
B) Botulismo. 
C) Hanseníase. 
D) Carbúnculo ou Antraz. 
E) Dengue pelo sorotipo DENV 4. 

 
Leia este caso e responda as questões 43 e 44. 
 

Um homem de 51 anos, com Diabetes tipo 2 há 5 anos, assintomático no momento, iniciou tratamento 
com mudanças no estilo de vida há 9 meses, foi introduzida metformina 1,5g/dia há 3 meses. Há 6 
meses apresentou dor, calor e edema no primeiro pododáctilo direito. Ao exame, PA = 178/116mmHg, 
cintura abdominal = 118cm e IMC = 36kg/m2. HbA1c = 8,1%, glicemia = 220mg/dL, colesterol 
total = 279mg/dL, HDL = 32mg/dL, triglicerídios = 359mg/dL, microalbuminúria em amostra = 69mg/L, 
creatinina = 1,2mg/dL e ácido úrico = 15mg/dL. 

 
43. Qual a conduta mais adequada e eficiente em relação ao tratamento da glicemia neste momento? 

A) Iniciar insulina. 
B) Iniciar glibenclamida. 
C) Reforçar a atividade física.  
D) Aumentar a dose de metformina.  
E) Reduzir a ingesta calórica por 6 meses.  

 
44. Que outros medicamentos são mais adequados e eficientes no controle metabólico e da hipertensão deste 

paciente? 
A) Diurético tiazídico, sinvastatina, propranolol. 
B) Furosemida, atorvastatina, antagonista dos canais de calico, alopurinol. 
C) Alopurinol, sinvastatina, inibidor da enzima conversora da angiotensina.  
D) Inibidor da enzima conversora da angiotensina, sinvastatina, furosemida.  
E) Atenolol, atorvastatina, hidroclorotiazida, alopurinol. 
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45. Qual dos itens abaixo são mais característicos da Síndrome de Fragilidade do Idoso? 
A) Perda de peso, incontinência urinária e história de fraturas. 
B) Fraqueza muscular, perda de peso e lentidão motora. 
C) Alterações de memória, fraqueza muscular e anorexia. 
D) Lentidão motora, alterações de memória e tremores. 
E) Perda de peso, alterações de memória e tristeza. 

 
46. Homem de 52 anos, com insuficiência coronariana, refere aumento da frequência de dor sufocante no 

pescoço e retroesterno. Exame físico: cabelos ressecados, fala arrastada e edema facial leve. Peso 78 kg, 
frequência cardíaca 95 bpm. Apresenta diagnóstico de hipotireoidismo há 2 meses. Está em uso de aspirina, 
metoprolol e 75 mcg de levotiroxina. Além de isossorbida, qual conduta abaixo é mais adequada? 
A) Suspender a levotiroxina. 
B) Manter a levotiroxina na mesma dose. 
C) Aumentar a levotiroxina para 112,5 mcg/dia. 
D) Reduzir a dose da levotiroxina para 25 mcg/dia. 
E) Manter a dose de levotiroxina e aumentar a dose de metoprolol. 

 
47. Primigesta de 18 anos, fazendo pré-natal, com VDRL positivo 1:32, FTA-ABS positivo. Há hipersensibilidade à 

penicilina em um primo. Qual o melhor tratamento? 
A) Tetraciclina. 
B) Metronidazol. 
C) Eritromicina. 
D) Tratar após o parto. 
E) Penicilina benzatina. 

 
48. A isotretinoína, quando usada para acne, deve ser evitada nas situações seguintes, EXCETO: 

A) Gravidez. 
B) Amamentação. 
C) Em casos graves. 
D) Menores de 15 anos de idade. 
E) Hipersensibilidade a vitamin A. 

 
49. As seguintes condições, sinais ou sintomas são representativos de maior gravidade para a leishmaniose 

visceral, EXCETO: 
A) Todo caso em menores de 6 meses de idade. 
B) Todo caso em maiores de 65 anos de idade. 
C) Desnutrição grave. 
D) Epistaxe. 
E) Icterícia. 

 
50. Dentre as comorbidades abaixo, assinale aquela que apresenta o maior risco relativo para o 

desenvolvimento de tuberculose ativa. 
A) Diabetes. 
B) Gastrectomia. 
C) Tratamento imunossupresssor. 
D) Insuficiência renal em hemodiálise. 
E) Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. 

 




