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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

A presença de nitritos no sumário de urina sugere: 
 
A) Cristalúria; 
B) Bacteriúria; 
C) Hemoglobinúria; 
D) Hematúria; 
E) Mioglobinúria. 
 

QUESTÃO 17 

Ao analisar os exames sorológicos de um paciente, constataram-
se os seguintes resultados: 
 
1. HBsAG negativo; 
2. Anti-HAVIgM negativo; 
3. Anti-HBc IgM positivo; 
4. Anti-HCV negativo. 
 
A interpretação diagnóstica é de hepatite: 
 
A) C aguda; 
B) Ae Baguda; 
C) B aguda; 
D) B crônica; 
E) C crônica 
 

QUESTÃO 18 

Em relação às manifestações clínicas dos distúrbios 
hidroeletrolíticos, assinale a alternativa correta: 
 
A) A hipomagnesemia pode causar alterações generalizadas na 

função neuromuscular, sendo que a gravidade dos sintomas 
sempre se correlaciona com os níveis séricos de magnésio; 

B) Nas hipopotassemias severas, pode ocorrer fraqueza 
progressiva, hiperventilação pulmonar e rabdomiólise; 

C) Na hipernatremia, a redução do volume das células cerebrais 
está associada com risco aumentado de hemorragia 
subaracnoide; 

D) O sinal Chvostek e o encurtamento do intervalo QT do 
eletrocardiograma são achados característicos da 
hipercalcemia severa; 

E) Na hipercalemia grave, o eletrocardiograma mostra 
encurtamento do intervalo PR e prolongada duração do QRS. 
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QUESTÃO 19 

São condições clínico-laboratoriais que indicam investigação 
adicional para Hipertensão Arterial, EXCETO: 
 
A) Pacientes com hipertensão arterial grave (pressão arterial 

diastólica igual ou maior do que 115 Hg); 
B) Hipertensão, instalada antes dos 25 anos ou após os 45 anos 

de idade; 
C) Resposta pobre à terapêutica ou deficiente aderência 

terapêutica; 
D) Hipertensão arterial, após trauma abdominal ou renal; 
E) Instalação ou agravamento lento de hipertensão. 
 

QUESTÃO 20 

Em relação às Doenças sexualmente transmissíveis, assinale a 
afirmativa FALSA: 
 
A) A infecção genital pelo Virus Herpes Simples é adquirida a 

partir do contato de superfícies cutâneas (pele) ou mucosas 
genitais com os vírus infectantes; 

B) O Haemophilus ducrey está relacionado com a etiologia do 
Cancroide; 

C) Os tipos de cancro que estão em alguma medida associados 
com o HPV incluem cancro do colo uterino, do ânus, da vulva 
e do pênis; 

D) No Linfogranuloma venéreo o sintoma mais comum no homem 
é a ardência ao urinar ou disúria acompanhada de febre baixa 
e o aparecimento de um corrimento amarelo e purulento 
saindo da uretra; 

E) A Clamídia pode ser facilmente tratada e curada com 
antibióticos e todos os parceiros sexuais devem ser avaliados, 
testados e tratados. 

 

QUESTÃO 21 

Assinale V para Verdadeiro e F para Falso as afirmativas abaixo 
a respeito do tratamento e prognóstico do Câncer de mama:  
 
(   ) Hormonioterapia adjuvante com Tamoxifeno 20 mg/ dia por 5 

anos deve ser empregada em todas as pacientes com 
receptor hormonal negativo; 

(   ) Ablação ovariana (cirúrgica, radioterápica ou análogos de 
LHRH ou GnRH) nas pacientes pré-menopausadas está 
associada à redução do risco de recidiva e morte na ausência 
de utilização da quimioterapia; 

(   ) O tamanho do tumor juntamente com a condição dos 
linfonodos  axilares são os dois mais importantes indicadores 
prognósticos para câncer de mama. 

 
Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo: 
 
A) V, V, V; 
B) V, V, F; 
C) F, V, F; 
D) F, F, V; 
E) F, V, V. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

Síndrome nefrótica acompanhada de dor lombar, hematúria 
maciça e varicocele à esquerda sugere o diagnóstico de: 
 
A) Trombose de Veia Renal; 
B) Tuberculose urinaria; 
C) Lesão mínima glomerular; 
D) Litíase renal associada; 
E) Amiloidose. 
 

QUESTÃO 23 

No tratamento da ascite no paciente com Cirrose Hepática o uso 
de espironolactona pode ter como consequência: 
 
A) Icterícia; 
B) Encefalopatia porto-sistêmica; 
C) Íleo paralítico; 
D) Telangiectasia; 
E) Síndrome hepato-pulmonar. 
 

QUESTÃO 24 

A Tuberculose resistente está em ascensão e piora o prognostico 
desta doença infecciosa.  O surgimento de casos de tuberculose 
resistente ao tratamento está associado: 
 
A) Ao uso de etambutol nas infecções extrapulmonares; 
B) Ao uso de corticosteróides; 
C) Ao uso descontínuo da medicação; 
D) À infecção por HIV; 
E) Ao estado nutricional do paciente. 
 

QUESTÃO 25 

Paciente, masculino, 23 anos em crise asmática aguda. Neste 
caso a primeira droga de escolha é: 
 
A) Adrenalina endovenosa; 
B) Cromoglicato de sódio, via oral; 
C) Metixantina endovenosa; 
D) Beta agonista inalatório; 
E) Atropina subcutânea. 
 

QUESTÃO 26 

Em relação à Estenose Mitral, assinale a afirmativa FALSA: 
 
A) A estenose mitral é quase sempre resultado da febre 

reumática; 
B) Se a estenose for grave, o aumento da pressão na aurícula 

esquerda e nas veias dos pulmões provoca insuficiência 
cardíaca e, por conseguinte, acumula-se líquido nos pulmões 
(edema pulmonar); 

C) Em adultos pode não haver sintoma algum; 
D) Ao exame físico o pulso arterial geralmente encontra-se 

normal; 
E) Não há relatos de casos de Estenose Mitral Congênita. 
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QUESTÃO 27 

Paciente masculino, 17a, com dor abdominal, diarreia com muco 
e sangue. Ao exame das fezes constatou-se teste positivo para 
heme e presença de trofozoitos hematófagos. A droga de escolha 
para tratar esse paciente é:  
 
A) Metronidazol; 
B) Cetoconazol; 
C) Tiabendazol; 
D) Vancomicina; 
E) Amantidina. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que indica causa de anemia ferropriva, 
relacionada ao aumento na utilização ferro: 
 
A) Hemólise intravascular; 
B) Crescimento na fase da adolescência; 
C) Síndrome de má absorção; 
D) Gravidez; 
E) Menstruação. 
 

QUESTÃO 29 

A leptospirose é uma zoonose causada por uma bactéria do tipo 
Leptospira que, eliminada principalmente na urina de roedores, 
permanece em coleções de água a espera da pessoa que nela 
adentre. O diagnóstico desta doença é dado: 
 
A) Por dosagem sérica e urinária de bilirrubinas; 
B) Pela pesquisa direta da leptospira na urina pelo método de 

Gram; 
C) Por urinocultura em agar sangue; 
D) Pelo método sorológico na 2° semana da doença; 
E) Por dosagem de LDH e fosfatase alcalina, 5 vezes o normal. 
 

QUESTÃO 30 

Assinale a afirmativa Correta em relação ao Hipotireoidismo: 
 
A) A causa mais comum é a iatrogênica; 
B) Pacientes com tireoidite de Hashimoto podem procurar 

atendimento em virtude do bócio e não dos sintomas de 
hipotireoidismo; 

C) Cansaço e fraqueza são sintomas raros de hipotireoidismo; 
D) O aumento de peso é moderado e geralmente está 

relacionado à retenção de líquidos nos tecidos 
mixedematosos; 

E) É mais comum em mulheres jovens e a incidência diminui com 
a idade. 

 

QUESTÃO 31 

Num paciente com quadro sugestivo de Hemorragia 
gastrointestinal, em sua abordagem inicial, a melhor forma para 
avaliar se o sangramento é clinicamente significativo é por meio 
de: 
 
A) Realização de lavagem nasogástrica; 
B) Solicitação de colonoscopia; 
C) Solicitação de hematócrito; 
D) Determinação da frequência cardíaca e da pressão arterial; 
E) Solicitação de endoscopia digestiva alta. 
 
 

QUESTÃO 32 

Dentre as medicações abaixo, assinale aquelas que devem ser 
suspensas na abordagem de pacientes com hiperpotassemia: 
 
A) Diuréticos tiazídicos e beta-bloqueadores; 
B) Digitálicos e bloqueadores de canal de cálcio; 
C) Anti-inflamatórios não esteroidais e inibidores da enzima 

conversora de angiotensina; 
D) Anti-inflamatórios esteroidais e diuréticos de alça; 
E) Antibióticos e anti-histamínicos. 
 

QUESTÃO 33 

Se não reconhecida e tratada a tempo, a endocardite infecciosa 
destrói a válvula acometida levando o paciente a um quadro de 
insuficiência cardíaca aguda e grave. Assinale a alternativa que 
contem critérios principais para o diagnóstico de endocardite 
infecciosa: 
 
A) Hemocultura positiva para microrganismo típico de 

endocardite infecciosa em duas hemoculturas separadas e 
evidência de envolvimento endocárdico; 

B) História de uso de drogas injetáveis e febre; 
C) Lesões de Janeway e hemorragias conjuntivais; 
D) Nódulos de Osler e manchas de Roth; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 34 

Paciente masculino, 30 anos, solteiro, apresentando quadro de 
múltiplas úlceras dolorosas, em sacabocado, com bordas 
solapadas e irregulares, purulentas e que sangram facilmente no 
pênis, com linfonodopatia inguinal unilateral supurada. Relata 
relações sexuais sem preservativo há 2 semanas. O diagnóstico 
provável é: 
 
A) Sífilis; 
B) Herpes; 
C) Linfogranuloma venéreo; 
D) Cancroide; 
E) Donovanose. 
 

QUESTÃO 35 

A Doença Inflamatória Intestinal corresponde a um grupo de 
doenças idiopáticas do trato gastrointestinal, caracterizadas pela 
inflamação crônica e períodos de remissão. A respeito das 
manifestações extra-intestinais destas patologias, assinale a 
afirmativa correta: 
 
A) O eritema nodoso é mais frequente na retocolite ulcerativa; 
B) O pioderma gangrenoso é mais frequente na Doença de 

Crohn; 
C) A artrite periférica piora com as exacerbações da atividade 

intestinal; 
D) A artrite periférica geralmente é simétrica, cumulativa e 

poliarticular; 
E) A esteatose hepática é raramente encontrada em pacientes 

com doenças inflamatórias intestinais. 
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QUESTÃO 36 

Sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é Incorreto 
afirmar: 
 
A) A DPOC é uma doença insidiosa que se instala no decorrer de 

anos; 
B) O exame básico que diagnostica a limitação ao fluxo aéreo é a 

oximetria; 
C) O diagnóstico clínico da exacerbação infecciosa da DPOC 

baseia-se no aumento da dispnéia, aumento da secreção 
pulmonar e da purulência; 

D) Está indicada a dosagem de alfa 1 antiprotease sempre que o 
paciente enfisematoso tiver menos que 45 anos; 

E) Drogas broncodilatadoras e os anticolinérgicos estão 
indicados para aliviar os sintomas associados à produção e 
eliminação das secreções. 

 

QUESTÃO 37 

Assinale a afirmativa FALSA em relação à doença de Chagas: 
 
A) É uma doença infecciosa febril causada pelo protozoário 

Trypanosoma Cruzi, que se adquire por meio do contato direto 
com as fezes do inseto conhecido como “barbeiro”; 

B) Os principais sintomas da fase aguda da doença são: febre 
prolongada (mais de 7 dias), dor de cabeça, fraqueza intensa, 
inchaço no rosto e pernas; 

C) Não ocorre transmissão através de transfusão de sangue ou 
transplante de órgãos de pessoas com a doença; 

D) Uma das formas de prevenção da doença de Chagas é evitar 
que o inseto “barbeiro” forme colônias dentro das residências; 

E) A fase crônica é incurável, já que os danos em órgãos como o 
coração e o sistema nervoso são irreversíveis. 

 

QUESTÃO 38 

Criança, sexo feminino, 2 anos de idade, chega ao atendimento 
com quadro de tosse produtiva e febre alta. Realizado o 
diagnóstico de broncopneumonia de origem comunitária, o 
tratamento farmacológico com antibióticos deve ser direcionado 
para a infecção por: 
 
A) M. tuberculosis; 
B) Moraxella catarrhalis; 
C) Streptococcus pneumoniae; 
D) Haemophilus influenzae; 
E) Staphylococcus aureus. 
 

QUESTÃO 39 

Em relação à semiologia, quais as diferenças entre a angina e o 
infarto do miocárdio? 
 
A) No infarto do miocárdio, a dor é intensa, aliviando com 

repouso, bem como na angina; 
B) No infarto, a dor é prolongada e pode se acompanhar de 

outros sintomas, como sudorese, náuseas e vômitos; 
C) O infarto é desencadeado sempre por esforço ou estresse 

intenso, diferentemente da angina; 
D) A dor do infarto do miocárdio só ocorre no paciente que 

previamente teve angina; 
E) A irradiação para o membro superior esquerdo ocorre somente 

no paciente com angina. 
 
 

QUESTÃO 40 

Paciente jovem se apresenta na emergência com mal-estar de 
início súbito, calafrios, febre alta, acompanhada de manifestações 
hemorrágicas na pele (petéquias e equimoses), que se associa a 
cefaleia intensa, náuseas e vômitos com sinais de Kerning e 
Brudzinski presentes. Este quadro sugere o diagnóstico de: 
 
A) Septicemia; 
B) Febre purpúrica; 
C) Doença meningocócica com meningococemia; 
D) Doença meningocócica sem comprometimento do SNC; 
E) Meningoencefalite. 
 

QUESTÃO 41 

Em nossos meio, a principal forma de apresentação da diarreia 
aguda é: 
 
A) Por alterações de motilidade, absorção, digestão e secreção 

na síndrome do cólon irritável, intolerância a lactose ou 
doença celíaca; 

B) De causa inflamatória relacionada à Retocolite ulcerativa, 
doença de Crohn ou quimioterapia; 

C) De causa isquêmica na colite isquêmica ou colite por radiação; 
D) De causa infecciosa pela ingestão de água ou alimentos 

contaminados com microrganismos patogênicos; 
E) Por neuropatia autonômica na diabetes ou amiloidose. 
 

QUESTÃO 42 

Paciente, 59 a, sexo masculino com quadro clínico de início 
súbito com hematúria, proteinúria, oligúria, hipertensão arterial 
sistêmica e déficit de função renal, cuja investigação revela no 
exame parcial de urina hematúria macro ou microscópica com 
dismorfismo eritrocitário e proteinúria menor do que 3,0 g/dia tem 
como diagnóstico inicial: 
 
A) Síndrome nefrítica; 
B) Síndrome nefrótica; 
C) Doença de Berger – Púrpura de Henoch-Scholein; 
D) Granulomatose de Wegener; 
E) Insuficiência renal aguda. 
 

QUESTÃO 43 

MJS, 52a, chega ao consultório com quadro de dor epigástrica 
episódica em queimação, com irradiação para o dorso, que alivia 
com a alimentação ou antiácidos. Este quadro é sugestivo de: 
 
A) Gastrite; 
B) Úlcera gástrica; 
C) Gastrite alcalina; 
D) Esofagite; 
E) Úlcera duodenal. 
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QUESTÃO 44 

De acordo com o Código de Ética Médica é vedado ao médico, 
no que diz respeito à sua relação com o paciente: 
 
A) Respeitar o direito de o paciente decidir livremente sobre a 

execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em 
caso de iminente perigo de vida; 

B) Utilizar todos os meios disponíveis de diagnósticos e 
tratamento a seu alcance em favor do paciente; 

C) Renunciar ao atendimento, ocorrendo fatos que, a seu critério, 
prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno 
desempenho profissional, desde que comunique previamente 
ao paciente ou seu responsável legal, assegurando-se da 
continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações 
necessárias ao médico que lhe suceder; 

D) Opor-se à realização de conferência médica solicitada pelo 
paciente ou seu responsável legal; 

E) Abandonar o paciente, por justa causa, comunicada ao 
paciente ou a seus familiares, por ser este portador de 
moléstia crônica ou incurável, continuando a assisti-lo ainda 
que apenas para mitigar o sofrimento físico ou psíquico. 

 

QUESTÃO 45 

Assinale a alternativa correta em relação á sintomatologia do 
Hipertireoidismo: 
 
A) Cansaço, adinamia e apraxia; 
B) Constipação, anemia e ataxia; 
C) Agitação, constipação e anmésia; 
D) Tremor, amnésia e fáscies bovina; 
E) Fibrilação atrial, confusão, fraqueza. 
 

QUESTÃO 46 

Paciente, 23a, sexo feminino, chega à Unidade de Saúde com 
tremores e dificuldade para respirar. Você solicita uma 
gasometria arterial, que vem com o seguinte resultado: 
 
pH: 7,45, PO2: 126mmHg, PCO2: 12mmHg, HCO3: 8mEq/L. 
Eletrólitos: Na: 138 mEq/L, K: 4,8 mEq/L, Cl: 102 mEq/L. 
 
O distúrbio acidobásico se caracteriza por: 
 
A) Acidose metabólica compensada; 
B) Acidose metabólica e respiratória; 
C) Acidose metabólica e alcalose respiratória; 
D) Alcalose respiratória crônica compensada; 
E) Alcalose respiratória aguda compensada. 
 

QUESTÃO 47 

Espondiloartropatias são doenças inflamatórias da articulação da 
coluna vertebral associadas com a molécula HLA-B27. A artrite 
reativa é um exemplo deste grupo de patologias tendo seu 
padrão clássico de comprometimento articular: 
 
A) Artrite das IFDs; 
B) Monoartrite; 
C) Oligoartrite assimétrica em MMII; 
D) Poliartrite bilaterial simétrica; 
E) Poliartrite migratória, não aditiva. 
 
 
 

QUESTÃO 48 

São fatores que habitualmente precipitam um episódio de 
cetoacidose diabética, EXCETO: 
 
A) Sub-insulinização por omissão, redução da dose ou má 

administração da insulina (mais comum em adolescentes); 
B) Processos infecciosos (mais comum em pré-púberes); 
C) Transgressão alimentar; 
D) Vômitos repetidos; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 49 

Em relação ao Câncer de Próstata, assinale V para Verdadeiro e 
F para Falso: 
 
(   ) A sua incidência aumenta com a idade, atingindo quase 50% 

dos indivíduos com 80 anos; 
(   ) Homens com antecedentes familiares de câncer da próstata 

tem maior chance de desenvolver a doença; 
(   ) Elevações do PSA sempre exigem uma atenção médica e 

indicam necessariamente a presença de câncer na próstata; 
(   ) Quando o câncer atinge os envoltórios da próstata, o 

chamado estágio C, costuma-se indicar tratamento 
radioterápico. 

 
Assinale a sequencia correta cima para baixo: 
 
A) V, V, F, F; 
B) V, V, F, V; 
C) F, F, V, F; 
D) F, V, V, V; 
E) V, V, V, F. 
 

QUESTÃO 50 

Em relação ao Abcesso Pulmonar assinale a alternativa incorreta:  
 
A) O cultivo de escarro, na maioria dos casos, mostra flora mista; 
B) A mortalidade por abscesso de pulmão, em geral, é superior a 

50%; 
C) A medida profilática mais efetiva para o abscesso de pulmão é 

o tratamento dentário; 
D) Os abscessos pulmonares podem ser classificados em agudos 

ou crônicos, baseados na sintomatologia e na duração; 
E) Os diagnósticos diferenciais mais importantes a serem feitos 

com o abscesso pulmonar de aspiração incluem câncer de 
pulmão, estafilococcia, tuberculose pulmonar e granuloma-
tose de Wegener. 

 
 
 




