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Cargo: Médico Geriatra 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 
O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, 
revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a 
estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, 
recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que 
encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras 
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando 
sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, 
não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num 
bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 
os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou 
travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — 
de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio 
instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos 
grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência 
constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é 
mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. 
O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos 
relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-
lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar 
desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa 
descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento 
habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro 
reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã 
acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força 
e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um 
forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial 

do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele 

é um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador 

de um titã. 
b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de 

um titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões 

utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito 

que pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
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b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 
Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 
 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu 

lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não 

foi de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

por falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu 

lírico se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Senhora de 70 anos, hipertensa e acompanhada por quadro 

reumatológico de longa duração, vem encaminhada para 
investigação de quadro anêmico. A característica laboratorial que 
corrobora a hipótese de anemia ferropriva em detrimento de 
anemia por doença crônica seria: 
a) Índice de reticulócitos > 2, 5. 
b) Ferritina < 10ng/ml. 
c) VCM > 100 fL. 
d) Ferro sérico < 60 mcg/dL. 

 
18. Paciente de 93 anos falece por causa natural em uma 

localidade sem médico. Quem deve preencher a declaração de 
óbito nesta situação? 
a) O responsável pelo falecido. 
b) O cartório do registro civil. 
c) O corpo deve ser encaminhado ao SVO da cidade mais 

próxima. 
d) O médico do serviço público da cidade mais próxima. 

 

19. Sobre os indicadores demográficos do Brasil, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
a) Apesar da menor mortalidade feminina com o avançar da 

idade, há um equilíbrio entre os dois sexos em número, uma 
vez que as mulheres passam por um período de debilitação 
física maior que os homens antes de morrerem. 

b) A população idosa é predominantemente feminina, com 

maiores proporções nas regiões nordeste, sudeste e sul, fato 
que está em parte associado a elevada mortalidade de jovens 
do sexo masculino, por causas externas. 

c) Em relacão aos idosos, a proporção de pessoas de 60 ou mais 

anos de idade na população geral vêm apresentando 
tendência ascendente, em correspondência com a redução 
dos níveis de fecundidade e o aumento da esperança de vida 
ao nascer. 

d) Com os idosos contribuindo para a renda familiar, aumentou o 

número de óbitos por causas externas decorrentes de 
acidentes de trabalho. 

 
20. Na investigação de paciente com diagnóstico de Síndrome 

Demencial,  além dos exames bioquímicos, torna-se fundamental 
solicitar: 
a) TSH e tomografia computadorizada. 
b) Cálcio sérico e dosagem de vitamina B12. 
c) Eletroencefalograma e VDRL.  
d) Anti-HIV e ferro sérico. 

 
21. Acerca do câncer de próstata, um em cada seis homens 

recebe tal diagnóstico, sendo a idade o seu principal fator de 
risco. Situações que não alteram o valor do PSA (antígeno 
prostático específico) no sangue:  
a) Inibidores da 5-alfa redutase.  
b) Alfa-bloqueador super seletivo.  
c) Prostatite.  
d) HPB.  

 
22. Idoso, 55 anos, hipertenso e diabético, vem ultimamente 

preocupando sua família com algumas atitudes que fogem de seu 
comportamento habitual. Nos últimos 2 meses, este apresentou 
dificuldade para tomar decisões e se expressar adequadamente, 
bem como ocasional esquecimento. O quadro pareceu mais 
relevante quando há duas semanas, o paciente apresentou 
tendências de hipersexualidade. Após investigação inicial, é 
possivel concluir se tratar de provável quadro de: 
a) Demência por Corpúsculos de Lewy. 
b) Demência de Alzheimer. 
c) Demência vascular. 
d) Demência fronto-temporal. 

 
23. Senhor 70 anos, hipertenso, procura ambulatório de Geriatria 

por conta da ocorrência de quedas frequentes e tremor de mão 
direita, com limitação importante para as atividades diárias. Ao 
exame, é notado tremores ao repouso, não observados na mão 
esquerda, além de marcha alterada por conta das quedas e 
acuidade visual adequada sob correção com lentes. Levando em 
consideração os diagnósticos diferencias, o dado que fala mais a 
favor de parkinsonismo secundário do que um quadro primário 
seria: 
a) Bradicinesia. 
b) Espasticidade. 
c) Tremor de repouso. 
d) Sinal da roda denteada. 

 
24. O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) de Folstein foi 

projetado para ser uma avaliação clínica prática de mudança do 
estado cognitivo em pacientes geriátricos.  Dentre as funções 
cognitivas abaixo, tal exame NÃO se propõe a avaliar:  
a) Atenção e cálculo. 
b) Orientação espacial e temporal. 
c) Fluência verbal e julgamento. 
d) Memória imediata e de evocação. 

 
25. Na prepararação para prova prática de residência, estudante 

de medicina resolve estudar o prontuário dos pacientes internados 
na enfermaria de Geriatria e encontra a descrição da manobra de 
Dix-Hallpike. Buscando este achado entre seus livros de 
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semiologia, verifica-se que esta é um instrumento amplamente 
utilizado com o objetivo de: 
a) Diagnosticar vertigem posicional benigna. 
b) Avaliar o tratamento da demência tipo Alzheimer. 
c) Avaliar distúrbios cerebelares. 
d) Auxiliar no diagnóstico da doença de parkinson. 

 
26. Acerca da vacinação no idoso (adultos maiores de 65 anos) 

segundo a OMS, qual dentre as vacinas abaixo NÃO é 
recomendada: 
a) Influenza sazonal. 
b) Anti-pneumocócica 23-valente. 
c) Anti-Hib (Haemophillus influenza tipo B). 
d) Dupla tipo adulto (dT). 

 
27. O envelhecimento é um processo contínuo de deterioração da 

função de órgãos e das funções biológicas, que começa desde 
que nascemos e inevitavelmente nos conduz à morte. Dentre as 
modificações anatomofuncionais abaixo, qual faz parte do 
envelhecimento fisiológico do aparelho respiratório: 
a) Diminuição do volume residual pulmonar. 
b) Diminuição da complacência da caixa torácica. 
c) Aumento da elasticidade pulmonar. 
d) Redução da reatividade das vias aéreas. 

 
28. Com o envelhecimento progressivo da população, passou-se 

a desenvolver uma abordagem geriátrica mais globalizada dos 
problemas relacionados a essa faixa etária, sendo a depressão 
um problema de saúde mental de grande relevância na saúde 
pública. A Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage em 
versão reduzida (EDG-15), amplamente utilizada e validada como 
instrumento diagnóstico de depressão em pacientes idosos, é 
característica de DEPRESSÃO GRAVE quando apresenta 
ESCORE IGUAL OU MAIOR A: 
a) 05 
b) 08 
c) 11 
d) 15 

 
29. Homem, 62 anos dá entrada no pronto-socorro com quadro de 

dores no corpo generalizadas há 3 meses, sem sinais 
inflamatórios em articulações. O laboratório mostra anemia 
normocítica e normocrômica, hipercalcemia e elevação de ureia e 
creatinina. A hipótese clínica mais provável é: 
a) Mieloma múltiplo. 
b) Hipoparatireoidismo secundário. 
c) Câncer ósseo. 
d) Osteoporose. 

 
30. Acerca da incontinência urinária, condição altamente 

frequente em idosos, é CORRETO afirmar: 
a) A incontinência urinária de esforço secundária a 

hipermobilidade do colo vesical apresenta pressão de perda 
uretral < 30cmH2O a cistometria. 

b) A incontinência urinária por transbordamento apresenta 

resposta favorável dramática ao tratamento com 
anticolinérgicos. 

c) A incontinência urinária de esforço secundária a defeito 

esfincterino intrínseco apresenta pressão de perda uretral < 
60cmH2O a cistometria. 

d) A incontinência urinária de urgência pode ocorrer nas bexigas 

espásticas pós radiação e nas bexigas atônicas por lesão 
neurológica e apresenta boa resposta com tratamento 
cirúrgico. 

 
31. O tratamento atual de pacientes com doença de Alzheimer 

visa a manutenção de qualidade de vida, melhorando a função e a 
independência, minimizando as perdas cognitivas e tratando as 
alterações de humor e comportamento. Assinale abaixo a 
resposta CORRETA sobre o mecanismo de ação das principais 
drogas utilizadas no seu tratamento: 
a) Donepezil: Antagonistas não competitivo de receptor NMDA do 

glutamato.  
b) Galantamina: inibição da acetilcolinesterase e modulação 

alostérica sobre os receptores nicotínicos. 
 

c) Rivastigmina: inibição irreversível da butiril-colinesterase.  
d) Memantina: antagonismo não competitivo de afinidade 

moderada do receptor NMDA. 
 
32. A disfunção erétil é definida como a incapacidade de ter ou 

manter ereção satisfatória para o ato sexual e é considerada a 
disfunção mais comum nos homens e a que é menos tratada. Em 
relação à disfunção erétil, pode-se dizer que: 
a) Todo paciente deve fazer obrigatoriamente dosagem de 

glicemia, já que a impotência pode ser o primeiro sintoma de 
diabetes nãodiagnosticado. 

b) A disfunção hormonal é a principal causa em idosos. 
c) Os inibidores da fosfodiesterase 5 são drogas de segunda 

linha, devido a baixa segurança e muitos efeitos colaterais. 
d) Não se relaciona a aumento de mortalidade. 

 
33. Quanto ao estadiamento de úlceras por pressão no idoso, 

pode-se afirmar que a classificação de uma lesão com perda de 
pele na sua espessura total e destruição extensa, danificando 
músculos, ossos, ou outras estruturas de suporte como tendões 
ou articulações é: 
a) Grau I 
b) Grau II 
c) Grau III 
d) Grau IV 

 
34. A escala de Katz é utilizada na propedêutica geriátrica para 

avaliar: 
a) Alteração cognitiva. 
b) Risco individual para desnutrição. 
c) Independência nas atividades cotidianas. 
d) Equilíbrio e marcha. 

 
35. O exame padrão-ouro para o diagnóstico da osteoporose em 

idosos, segundo o Consenso Brasileiro de Osteoporose é: 
a) Densitometria óssea. 
b) Tomografia computadorizada. 
c) Cintilografia óssea de coluna lombar e colo femoral. 
d) Radiografia simples de coluna lombar. 

 
36. Dentre as opções abaixo, qual dado fala A FAVOR da 

hipótese de artrite reumatóide no idoso: 
a) Envolvimento de coluna cervical. 
b) Rigidez matinal com duração de 30 minutos. 
c) Artrite de padrão assimétrico. 
d) Acometimento das interfalangeanas proximais e distais. 

 
37. Senhora, 75 anos, dona-de-casa procura atendimento médico 

por conta de fratura transtrocantérica do fêmur esquerdo após 
queda no quintal. Espantado, o médico que a assistia suspeitou 
de osteoporose. Dos fatores abaixo, aquele que teria mais chance 
de estar relacionado ao quadro da senhora acima seria: 
a) Anemia ferropriva. 
b) Obesidade. 
c) Hipertireiodismo. 
d) Uso de ciclofosfamida. 

 
38. Por representar a perda de um dos sentidos mais úteis na 

interação do homem com o mundo, a cegueira é considerada uma 
deficiência grave. Qual é a sua principal causa no idoso?  
a) Catarata.  
b) Glaucoma.  
c) Degeneração macular própria da idade.  
d) Diabetes. 

 
39. Mulher de 60 anos, com queixa de parestesia noturna na mão 

esquerda. Ao exame físico, você nota sinais de Phalen e Tinel 
positivos. Acerca deste quadro, marque a INCORRETA: 
a) Ocorre mais frequentemente em mulheres.  
b) Pode levar a atrofia da musculatura tenar.   
c) Leva a parestesia do territorio de inervaçao do mediano.  
d) O principal tratamento baseia-se na infiltração do punho com 

dexametasona. 
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40. Paciente, idoso, após cirurgia para corrigir fratura do colo do 

fêmur pode apresentar a síndrome do descondicionamento que se 
caracteriza pelas seguintes alterações, EXCETO: 
a) Pressão sanguínea sístólica elevada. 
b) Hipotensão ortostática. 
c) Frequência cardíaca de repouso elevada.  
d) Débito cardíaco aumentado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




