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Língua Portuguesa  
 

TEXTO 1 
 

(1)  Um dos maiores choques de minha vida foi na 
noite anterior ao meu primeiro dia de pós-graduação em 
Administração. Havia sido um dos quatro brasileiros 
escolhidos naquele ano, e todos nós acreditávamos, 
ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard, e 
que o Mestrado em si seria sopa. Ledo engano.  

(2) Tínhamos de resolver naquela noite três estudos 
de caso de oitenta páginas cada um. O estudo de caso era 
uma novidade para mim. Lá não há aula de inauguração, na 
qual o professor diz quem ele é e o que ensinará durante o 
ano, matando assim o primeiro dia de aula. Essas 
informações podem ser dadas antes.   

(3) O primeiro caso a ser resolvido naquela noite era 
de marketing, em que a empresa gastava boas somas em 
propaganda, mas as vendas caíam ano após ano. Havia 
comentários detalhados de cada diretor da companhia, um 
culpando o outro, e o caso terminava com uma análise do 
presidente sobre a situação.  O caso terminava ali, e ponto 
final. Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que 
nunca tinha me ocorrido antes. 

(4) Não havia nenhuma pergunta do professor a 
responder. O que nós teríamos de fazer com aquele 
amontoado de palavras? Eu, como meus outros colegas 
brasileiros, esperava perguntas do tipo: "Deve o presidente 
mudar de agência de propaganda ou demitir seu diretor de 
marketing?". Afinal, estávamos todos acostumados com 
testes de vestibular e perguntas do tipo "Quem descobriu o 
Brasil?".  

(5) Harvard queria justamente o contrário. Queria que 
nós descobríssemos as perguntas que precisam ser 
respondidas ao longo da vida. Uma reviravolta e tanto. Eu 
estava acostumado a professores que insistiam em que 
decorássemos as perguntas que provavelmente iriam cair 
no vestibular.  

(6) Adorei esse novo método de ensino, e quando 
voltei para dar aulas na Universidade de São Paulo, trinta 
anos atrás, acabei implantando o método de estudo de 
casos em minhas aulas. Para minha surpresa, a reação da 
classe foi a pior possível. "Professor, qual é a pergunta?", 
perguntavam-me. E, quando eu respondia que essa era 
justamente a primeira pergunta a que teriam de responder, 
a revolta era geral: "Como vamos resolver uma questão que 
não foi sequer formulada?".  

(7) Temos um ensino, no Brasil, voltado para 
perguntas prontas e definidas, por uma razão muito 
simples: é mais fácil para o aluno e também para o 
professor. O professor é visto como um sábio, um 
intelectual, alguém que tem solução para tudo. E os alunos, 
por comodismo, querem ter as perguntas feitas, como no 
vestibular.  

(8) Assim, nossos alunos estão sendo levados a uma 
falsa consciência, o mito de que todas as questões do 
mundo já foram formuladas e solucionadas. O objetivo das 
aulas passa a ser apresentá-las, e a obrigação dos alunos é 
repeti-las na prova final.  

(9) Em seu primeiro dia de trabalho você vai descobrir 
que seu patrão não lhe perguntará quem descobriu o Brasil 
e não lhe pagará um salário por isso no fim do mês. Nem 
vai lhe pedir para resolver "4/2 = ?". Em toda a minha vida 
profissional nunca encontrei um quadrado perfeito, muito 
menos uma divisão perfeita. Os números da vida sempre 
terminam com longas casas decimais.  Seu patrão vai 
querer saber de você quais são os problemas que precisam 
ser resolvidos em sua área. Bons administradores são 

aqueles que fazem as melhores perguntas, e não os que 
repetem suas melhores aulas.  

(10) Uma famosa professora de filosofia me disse 
recentemente que não existem mais perguntas a serem 
feitas, depois de Aristóteles e Platão. Talvez por isso não 
encontremos solução para os inúmeros problemas 
brasileiros de hoje. O maior erro que se pode cometer na 
vida é procurar soluções certas para os problemas errados.   

(11) Em minha experiência e na da maioria das 
pessoas que trabalham no dia a dia, uma vez definido qual 
é o verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não 
demora muito a ser encontrada.  

(12) Se você pretende ser útil na vida, aprenda a fazer 
boas perguntas mais do que sair arrogantemente ditando 
respostas. Se você ainda é um estudante, lembre-se de que 
não são as respostas que são importantes na vida, são as 
perguntas.  
 
S. Kanitz. Disponível em: http://www.kanitz.com/veja/problema.asp.  

Acesso em 22/09/2012. Adaptado. 

01. A compreensão global do Texto 1 nos permite afirmar 
que ele cumpre, prioritariamente, uma função: 

A) literária; seu autor objetiva narrar fatos de sua 
própria experiência, a fim de emocionar os 
leitores. 

B) didática; seu autor pretende ensinar uma lição, 
aprendida a partir de suas experiências pessoais. 

C) doutrinária; seu autor almeja informar o leitor 
acerca das teorias defendidas recentemente. 

D) publicitária; seu autor quer divulgar as qualidades 
mais relevantes da pós-graduação em Harvard. 

E) acadêmica; seu autor deseja apresentar os 
últimos resultados de pesquisa na área 
administrativa. 

02. A principal ideia do Texto 1 pode ser assim 
parafraseada: 

A) Decidir fazer uma pós-graduação fora do país é 
uma caixa de surpresas. 

B) São os métodos de ensino, e não os alunos, que 
fazem a grande diferença. 

C) Ser professor não significa ser sábio, intelectual e 
alguém que tem solução para tudo. 

D) Na vida, importam mais as perguntas feitas do 
que as respostas dadas. 

E) Os filósofos já tinham previsto que não há 
solução para os problemas brasileiros da 
atualidade. 

03. O leitor encontra, no Texto 1, a informação implícita de 
que:  

A) em geral, os métodos de ensino que se adotam 
no Brasil têm formado profissionais pouco 
críticos. 

B) grandes investimentos em propagandas, por 
parte das empresas, são inúteis para alavancar 
as vendas.  

C) estudos de caso se configuram como o método 
mais apropriado para o ensino em nível de pós-
graduação. 

D) é muito comum, no Brasil, que os patrões não 
tenham interesse em conhecer a história do país. 

E) os estudantes devem perseguir o ideal de 
saberem sempre as melhores respostas para as 
perguntas. 
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04. São características que se evidenciam no Texto 1: 

1) tom bastante pessoal, que se revela, dentre 
outros recursos, pela construção de vários 
trechos na primeira pessoa do singular, como em: 
“Adorei esse novo método de ensino, e quando 
voltei [...].”. 

2) argumentação apoiada em autores clássicos; 
resultam, daí, referências a: “Uma famosa 
professora de filosofia” e aos filósofos “Aristóteles 
e Platão”.   

3) presença de trechos injuntivos, nos quais o 
narrador dialoga diretamente com o leitor, como 
se vê em:  “Se você pretende ser útil na vida, 
aprenda a fazer boas perguntas mais do que sair 
arrogantemente ditando respostas.”. 

4) marcante presença de neologismos e de 
elementos não-verbais, a exemplo do que se 
observa em: “[...] seu patrão não lhe perguntará 
quem descobriu o Brasil e não lhe pagará um 
salário por isso no fim do mês. Nem vai lhe pedir 
para resolver "4/2 = ?".”. 

 
Está(ão) correta(s): 
 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 

05. Ao escrever um texto, o autor seleciona palavras e 
expressões que atendam a seus propósitos 
comunicativos. Acerca da seleção feita pelo autor do 
Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “Um dos maiores choques de minha 
vida foi na noite anterior ao meu primeiro dia de 
pós-graduação em Administração.” (1º §), o 
termo destacado é exagerado para a sensação 
que o autor pretende descrever; daí a sua 
inadequação.  

B) Com o termo destacado no trecho: “e todos nós 
acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter 
entrado em Harvard” (1º §), o autor ratifica a ideia 
de que sua crença era bem fundamentada.  

C) No trecho: “Lá não há aula de inauguração, na 
qual o professor diz quem ele é e o que ensinará 
durante o ano, matando assim o primeiro dia de 
aula.” (2º §), o autor opta por empregar a forma 
verbal destacada em seu sentido denotativo. 

D) Com o segmento destacado no trecho: “Em 
minha experiência e na da maioria das pessoas 
que trabalham no dia a dia” (11º §), o autor 
pretendeu mencionar os trabalhos esporádicos.  

E) No trecho: “Os números da vida sempre 
terminam com longas casas decimais.” (9º §), o 
autor faz uma referência metafórica aos 
percalços com que todos nos deparamos ao 
longo da vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Considerando o sentido que algumas palavras e/ou 
expressões adquirem no Texto 1, analise o que se 
afirma a seguir. 

1) Com a expressão “ledo engano” (1º §), o autor 
pretende designar um equívoco provocado por 
ingenuidade, ou por falta de informação de quem 
o cometeu. 

2) Afirmar que “a empresa gastava boas somas em 
propaganda” (3º §) equivale a afirmar que “a 
empresa investia valores vultosos em 
propaganda”. 

3) Ao utilizar a expressão “amontoado de palavras” 
(4º §), o autor pretendeu expressar a ideia não 
apenas de que havia muitas palavras, mas 
também de que elas pareciam meio 
embaralhadas, confusas.  

4) “Uma famosa professora” (10º §) equivale 
semanticamente a “uma ilustre mestra”. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas.  

07. Em um texto, são frequentes as construções em que 
as relações lógico-discursivas permitem mais de uma 
interpretação. Por exemplo, no trecho: “Em minha 
experiência e na da maioria das pessoas que 
trabalham no dia a dia, uma vez definido qual é o 
verdadeiro problema, o que não é fácil, a solução não 
demora muito a ser encontrada.”, o segmento 
sublinhado expressa relações de: 

A) tempo ou de condição. 
B) causa ou de consequência. 
C) tempo ou de causa. 
D) condição ou de consequência. 
E) finalidade ou de causa. 

08. Acerca de algumas escolhas morfossintáticas feitas 
pelo autor do Texto 1, assinale a alternativa incorreta.  

A) O autor optou por utilizar a forma pronominal 
destacada no trecho: “Lá não há aula de 
inauguração, na qual o professor diz quem ele é 
[...]”. Se tivesse optado pela forma “em que”, teria 
feito, igualmente, uma escolha adequada.  

B) No trecho: “Havia comentários detalhados de 
cada diretor da companhia”, a forma verbal no 
singular se justifica porque, neste caso, o verbo 
„haver‟ é impessoal. 

C) O trecho: “Deve o presidente mudar de agência 
de propaganda ou demitir seu diretor de 
marketing?” exemplifica um caso de posposição 
do sujeito. 

D) No trecho: “Eu estava acostumado a professores 
que insistiam em que decorássemos as 
perguntas que provavelmente iriam cair no 
vestibular.”, os dois termos destacados 

introduzem orações de valor restritivo. 
E) No trecho: “Uma famosa professora de filosofia 

me disse recentemente que não existem mais 
perguntas a serem feitas.”, o autor preferiu utilizar 

a forma verbal destacada no plural, mas, 
segundo a norma padrão, a forma singular estaria 
igualmente correta. 
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09. Como se sabe, efeitos especiais de sentido podem ser obtidos por meio dos sinais de pontuação. No que se refere à 
utilização desses sinais no Texto 1, assinale a alternativa correta. 

A) No trecho: “todos nós acreditávamos, ingenuamente, que o difícil era ter entrado em Harvard” (1º §), as vírgulas que 
isolam a palavra destacada são inadequadas, pois alteram o sentido do advérbio, fazendo-o mudar de classe 
gramatical.  

B) No trecho: “Foi quando percebi que estava faltando algo. Algo que nunca tinha me ocorrido antes.” (3º §), o ponto 

que antecede o termo destacado, embora não seja obrigatório, é adequado às intenções do autor, que deseja 
enfatizar o segmento final. 

C) No trecho: “O que nós teríamos de fazer com aquele amontoado de palavras?” (4º §), o sinal de interrogação é 
apenas estilístico, já que não se trata, de fato, de uma pergunta.  

D) No trecho: “Temos um ensino, no Brasil, voltado para perguntas prontas e definidas, por uma razão muito simples:” 
(7º §), os dois pontos finais indicam que o autor vai introduzir uma citação. 

E) No trecho: “O maior erro que se pode cometer na vida é procurar soluções certas para os problemas errados.” (10º 
§), o autor poderia ter inserido uma vírgula após a palavra „vida‟, para enfatizar a expressão “maior erro”. 

 
 

TEXTO 2 

 

 
Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=27
0&orderby=dateA&show=10. Acesso em 17/10/2012. 

 

10. Considerando as funções comunicativas do Texto 2, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, na esfera: 

A) jurídica. 
B) religiosa. 
C) literária. 
D) publicitária. 
E) acadêmica. 
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Conhecimentos sobre o SUS  

11. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n
o
 8.080), não 

constitui competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 

A) participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 

B) assistência ao trabalhador vítima de acidente de 
trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 

C) participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador 
nas instituições e empresas públicas e privadas. 

D) emissão de parecer conclusivo quanto à 
capacidade laboral de trabalhadores, para fins 
previdenciários. 

E) participação no controle e na fiscalização da 
produção, do transporte, da guarda e da 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos. 

12. Nas instâncias colegiadas do SUS, Conselho de 
Saúde e Conferência de Saúde, o segmento a ser 
representado de forma paritária em relação ao 
conjunto dos demais grupos é composto pelos: 

A) usuários. 
B) profissionais de saúde. 
C) prestadores de serviços de saúde.  
D) representantes do Governo. 
E) médicos. 

13. Para efeito da apuração da aplicação dos recursos 
mínimos à saúde pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, a Lei Complementar n

o
 141, de 13 de 

janeiro de 2012, não considera despesas com ações e 
serviços de saúde as referentes: 

A) ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao 
controle de qualidade promovidos por instituições 
do SUS. 

B) à remuneração do pessoal ativo da área de 
saúde em atividade nas ações previstas em lei, 
incluindo os encargos sociais. 

C) à capacitação do pessoal de saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

D) ao saneamento básico de domicílios ou de 
pequenas comunidades, quando aprovado pelo 
Conselho de Saúde da esfera correspondente e 
de acordo com  diretrizes e outras determinações 
previstas em lei. 

E) à limpeza urbana e remoção de resíduos. 

14. Segundo o Ministério da Saúde, não caracteriza a 
Atenção Básica ou Primária: 

A) planejamento e programação centralizados. 
B) realização de ações setoriais e intersetoriais. 
C) trabalho desenvolvido em equipe 

multiprofissional. 
D) integração de ações programáticas e demanda 

espontânea. 
E) descrição dos usuários como processo de 

vinculação de pessoas, famílias ou grupos a 
profissionais ou equipes. 

 

15. No âmbito do SUS, o “conjunto de ações e serviços de 
saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade 
da assistência à saúde” é denominado: 

A) Região de Saúde. 
B) Rede de Atenção à Saúde. 
C) Polo de Saúde. 
D) Distrito Sanitário. 
E) Mapa da Saúde. 

16. Segundo o Decreto n
o
 7.508, de 28 de junho de 2011, 

a garantia de acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica: 

A) abrange somente usuários assistidos por ações e 
serviços de saúde do SUS. 

B) é restrita aos usuários do SUS que pagam a 
previdência social. 

C) refere-se somente aos usuários do SUS que 
alegam ser pobres na forma da lei. 

D) refere-se somente aos medicamentos prescritos 
no âmbito da Atenção Primária do SUS. 

E) pressupõe que o medicamento tenha sido 
prescrito por profissional de saúde no exercício 
regular de suas funções em serviços de saúde de 
qualquer natureza (SUS ou não SUS). 

17. Entre as estratégias de atenção à saúde no SUS, está 
a rede formada pelos Centros de Apoio Psicossocial 
(CAPS I, II e III, CAPSi, CAPSad). Sobre a 
organização e o funcionamento desses serviços de 
saúde, é correto afirmar que: 

A) para ser atendido em um CAPS, o usuário 
precisa ser obrigatoriamente referenciado pela 
Saúde da Família. 

B) somente os usuários com antecedentes de 
internações psiquiátricas podem ter acesso aos 
CAPS. 

C) a clientela dos CAPS deve ser formada de 
pessoas com grave comprometimento psíquico, 
incluindo os transtornos relacionados às 
substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e 
também crianças e adolescentes com transtornos 
mentais. 

D) em todas as modalidades de CAPS, há leitos 
disponíveis, quando necessário, para internação 
de pacientes. 

E) todos os CAPS devem funcionar em área física 
vinculada a uma estrutura hospitalar. 

18. A expressão “Vigilância em Saúde”, usada no âmbito 
do SUS, se refere a: 

A) uma nova denominação da vigilância 
epidemiológica. 

B) um processo de trabalho restrito à vigilância 
sanitária. 

C) um conjunto de ações integradas de promoção 
da saúde da população, vigilância, proteção, 
prevenção e controle das doenças e agravos à 
saúde. 

D) um processo de trabalho restrito à vigilância 
ambiental. 

E) uma nova denominação da atenção primária em 
saúde. 
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19. Em relação à transição nutricional que vem ocorrendo 
no Brasil em anos recentes, é incorreto afirmar que se 
observa: 

A) tendência de queda da desnutrição em crianças 
menores de cinco anos, no território nacional. 

B) persistência da magnitude elevada da anemia em 
crianças menores de cinco anos e em gestantes, 
em várias regiões brasileiras. 

C) tendência de aumento da prevalência da 
obesidade (IMC ≥ 30kg/m

2
) em adultos (≥ 18 

anos), no território nacional. 
D) proporção de baixo peso ao nascer (<2.500g) 

maior do que 10%, no território nacional. 
E) melhora da nutrição infantil na Região Nordeste 

do Brasil.  

20. Segundo dados do Ministério da Saúde, a primeira 
causa de mortalidade por neoplasia no sexo feminino, 
no Brasil, em anos recentes, está vinculada: 

A) à traqueia, aos brônquios e aos pulmões. 
B) ao cólon, reto e ânus. 
C) ao estômago. 
D) ao colo uterino. 
E) à mama. 

 
 
 

Conhecimentos sobre Urgência 
Médica  

 

21. Homem de 65 anos dá entrada na Emergência por ter 
apresentado sangramento retal, referindo sangue 
vermelho vivo. À inspeção não se observam botões 
hemorroidários. Qual a medida adequada a ser 
adotada? 

A) Passagem de sonda nasogástrica, lavagem 
gástrica, duas linhas venosas e reposição 
volêmica. 

B) Enema com bário. 
C) Acesso venoso, reposição volêmica e 

administração de noradrenalina. 
D) Acesso venoso, administração de antibióticos e 

colonoscopia. 
E) Acesso venoso, administração de volume, 

colheita de eritrograma e colonoscopia. 

22. Em qual das situações abaixo relacionadas ocorre 
infradesnivelamento do segmento ST? 

A) Aneurisma de ventrículo. 
B) Síndrome de Wolf-Parkinson-White. 
C) Pericardite aguda. 
D) Angina de Prinzmetal. 
E) Hipotermia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23. A respeito da ressuscitação cardiopulmonar segundo o 
ACLS (última versão), assinale a alternativa correta.  

A) Em pacientes com assistolia, a atropina deve ser 
iniciada precocemente. 

B) A compressão esternal no adulto deve ocasionar 
depressão máxima de 4cm. 

C) Nos pacientes entubados, as compressões 
torácicas devem ser suspensas, pelo risco de 
pneumotórax. 

D) As compressões torácicas devem ser iniciadas 
antes da abertura das vias aéreas e ventilação. 

E) Na fibrilação ventricular, deve-se usar o protocolo 
de choques sequenciais com acréscimo 
progressivo da voltagem. 

24. Acerca da diarreia aguda do adulto, assinale a 
alternativa correta. 

A) A diarreia do viajante é decorrente de infecções 
por Shigella. 

B) A diarreia por Yersinia pode simular quadro de 
apendicite aguda. 

C) As toxinas bacterianas são responsáveis por 50 a 
70% dos casos de diarreia aguda. 

D) As quinolonas são efetivas no tratamento da 
diarreia ocasionada por Escherichia coli, 
Salmonella sp e febre tifoide. 

E) No atendimento de emergência devem ser 
dosados: eletrólitos, glicose, ureia e creatinina, 
em todos os pacientes. 

25. A respeito das hepatites, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) A icterícia é menos frequente na hepatite C, se 
comparada à A e à B. 

B) A hepatite B pode ser transmitida por via entérica, 
sanguínea e sexual. 

C) O acetominofen é a principal causa de hepatite 
induzida por toxina. 

D) Hipoglicemia pode ser indicativa de lesão 
hepática severa. 

E) A fase aguda da hepatite B caracteriza-se pela 
positivação do HbsAg. 

26. Paciente com 56 anos de idade, do sexo feminino, é 
trazido inconsciente ao hospital após ter-se queixado 
de cefaleia seguida de crise convulsiva. Na admissão, 
foi submetida a tomografia de crânio. Entre os 
possíveis achados, qual o que não necessita consulta 
com neurocirurgião, podendo ser tratado clinicamente?  

A) Hemorragia subaracnóidea. 
B) Hematoma subdural. 
C) Infarto cerebelar. 
D) Hemorragia ventricular. 
E) AVC embólico. 
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27. No atendimento do politraumatizado, é necessária a 
entubação orotraqueal. Na indução podem ser 
empregados diversos agentes. Qual o que produz 
menor alteração da pressão arterial média e da 
pressão intracraniana? 

A) Midazolan. 
B) Fentanil. 
C) Etomidato. 
D) Propofol. 
E) Tiopental. 

28. Paciente com Síndrome de Low-Ganon-Levine dá 
entrada na Emergência com quadro de vertigem e 
frequência cardíaca de 180bpm, sendo diagnosticada 
taquicardia paroxística supraventricular. Qual a 
conduta terapêutica contraindicada? 

A) Adenosina. 
B) Procainamida. 
C) Cardioversão. 
D) Verapamil. 
E) Manobra de Vassalva. 

29. No infarto agudo do miocárdio, qual o primeiro 
marcador a se alterar? 

A) Mioglobina. 
B) Troponina. 
C) CK-MB. 
D) Desidrogenase láctica. 
E) CPK. 

30. Qual é a complicação mais frequente nas primeiras 
horas do infarto agudo do miocárdio? 

A) Choque cardiogênico. 
B) Edema agudo de pulmão. 
C) Arritmia cardíaca. 
D) Insuficiência mitral aguda. 
E) Síndrome de Dresler. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

31. Edema localizado pode ser encontrado em todas as 
situações abaixo, EXCETO em: 

A) insuficiência venosa. 
B) linfangite crônica. 
C) filariose. 
D) uso de vasodilatadores (bloqueadores do canal 

de cálcio). 
E) trombose venosa profunda. 

32. Genes HLA exibem um grau elevado de variação 
genética entre indivíduos da população, sendo essa 
variabilidade, em grande parte, responsável pelas 
diferenças individuais na resposta imunitária e, 
consequentemente, na resposta às doenças 
inflamatórias, infecciosas. Em qual das doenças 
abaixo relacionadas não existe participação dos genes 
HLA? 

A) Febre reumática. 
B) Diabetes tipo I. 
C) Artrite reumatoide. 
D) Progressão da AIDS. 
E) Espondilite anquilosante. 

33. Os fatores de risco coronariano e de Acidente Vascular 
Cerebral podem sem modificáveis e não modificáveis. 
Qual dos fatores abaixo, quando alterado, não tem 
importância na prevenção do Acidente Vascular 
Cerebral hemorrágico? 

A) Homocisteína. 
B) Tabagismo. 
C) Diabetes. 
D) Obesidade. 
E) Dislipidemia. 

34. A respeito dos efeitos vasculares da metformina, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Na homeostase, reduz a fibrinólise. 
B) Em grandes vasos, reduz a aterosclerose. 
C) Em grandes vasos reduz a trombose. 
D) Promove redução do estresse oxidativo. 
E) Na microcirculação, diminui a permeabilidade dos 

vasos. 

35. O comprometimento do SNC em pacientes com SIDA 
pode ocorrer em 75 a 90% dos casos, sendo os 
sintomas mais comuns as convulsões e as alterações 
do nível de consciência. Das situações abaixo 
relacionadas, qual a que mais frequentemente causa 
alteração no SNC? 

A) Meningite tuberculosa. 
B) Meningite por Herpes simplex vírus. 
C) Encefalite focal por toxoplasmose. 
D) Demência progressiva da AIDS.  
E) Encefalite focal por criptococose. 

36. Para paciente portador de neurossífilis, com histórico 
de alergia a penicilina, qual dos antibióticos abaixo 
relacionados se constitui uma alternativa de 
tratamento? 

A) Ciprofloxacina. 
B) Vancomicina. 
C) Ceftriaxona. 
D) Azitromica. 
E) Sulfametoxazol-trimeptropin. 

37. Qual das situações e/ou medicamentos não predispõe 
ao estado hiperosmolar não cetótico em pacientes com 
diabetes mellitus? 

A) Hidroclorotiazida. 
B) Acidente Vascular Cerebral. 
C) Hemorragia digestiva alta. 
D) Cimetidina. 
E) Aspirina. 

38. Qual a etiologia menos frequente de dispepsia? 

A) Doença de refluxo gastresofágico. 
B) Infecção por Giardia lamblia. 
C) Úlcera péptica. 
D) Funcional. 
E) Colelitíase. 
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39. Qual das alternativas abaixo pode ser causa de 
Pseudohipercalemia? 

A) Insuficiência renal. 
B) Deficiência de mineralocorticoide. 
C) Inibidores de ECA. 
D) Beta-bloqueadores.  
E) Trombocitose severa (contagem plaquetária  

> que 1.000.000mm
3
).  

40. Ocorre elevação da ureia plasmática em todas as 
situações abaixo, EXCETO em: 

A) dieta rica em proteína.  
B) doença hepática. 
C) hemorragia digestiva. 
D) sepse. 
E) uso de corticoides. 

41. Presença de cilindros graxos no sumário de urina é 
indicativo de: 

A) proteinúria maior  que 3,5g. 
B) glomerulonefrite. 
C) pielonefrite. 
D) necrose tubular aguda. 
E) urina concentrada. 

42. Na etiologia da Insuficiência Renal Crônica, qual a 
causa mais frequente? 

A) Hipertensão arterial sistêmica. 
B) Vasculite. 
C) Diabetes mellitus. 
D) Pielonefrite. 
E) Glomerulonefrite aguda. 

43. Das medidas abaixo relacionadas, qual prolonga a 
sobrevida do paciente com DPOC? 

A) Ventilação mecânica invasiva. 
B) Vacinação para influenza e pneumonia. 
C) Uso de teofilina. 
D) Uso inalatório de brometo de ipatrópio. 
E) Uso inalatório de salbutamol. 

44. Qual das patologias abaixo relacionadas é responsável 
por massa mediastinal no compartimento médio? 

A) Timoma. 
B) Bócio mergulhante. 
C) Hérnia diafragmática. 
D) Teratoma. 
E) Tumor broncogênico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. A respeito das neoplasias pulmonares, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Lesões primária pulmonares são mais frequentes 
na porção superior dos pulmões. 

B) Lesões metastáticas são mais frequentes nos 2/3 
inferiores dos pulmões. 

C) O tabagismo é o principal fator etiológico do Ca 
de pulmão. 

D) Tumores de ápice pulmonar podem ocasionar 
síndrome de Claude-Bernard-Horner. 

E) A Síndrome de Trousseau (tromboflebite 
migratória) pode ser manifestação 
paraneoplásica do sarcoma de pulmão. 

46. Qual dos achados abaixo relacionados é encontrado 
nas doenças reumáticas soropositivas? 

A) Comprometimento articular assimétrico. 
B) Fenômeno de Raynaud. 
C) Acometimento da articulação sacro-ilíaca. 
D) Maior frequência em mulheres. 
E) Uveíte anterior. 

47. Qual das articulações abaixo relacionadas é pouco 
acometida na osteoartrose? 

A) Joelhos. 
B) Interfalangenas proximais. 
C) Interfalangenas distais. 
D) Coluna lombar. 
E) Tornozelos. 

48. Das patologias abaixo relacionadas, qual é artropatia 
soronegativa? 

A) Espondilite anquilosante. 
B) Lúpus eritematoso sistêmico. 
C) Artrite reumatoide. 
D) Esclerodermia. 
E) Dermatomiosite. 

49. Pacientes esplenectomizados são extremamente 
susceptíveis a infecções secundárias a: 

A) Staphylococcus aureus. 
B) Haemophylus influenzae. 
C) Toxoplasma gondii. 
D) Criptococcus.  
E) Pseudomonas aeruginosa. 

50. O sedentarismo aumenta o risco de todas as situações 
abaixo relacionadas, EXCETO de: 

A) câncer de pâncreas. 
B) osteoporose. 
C) colelitíase. 
D) acidente vascular cerebral. 
E) insuficiência renal crônica. 
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