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MÉDICO 1 

 

  LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 
 
No fragmento, extraído do conto Noites bancas, de Dostoiévski, há uma palavra que foi suprimida. Leia-o 
atentamente para fazer a questão seguinte: 
 

“Num instante tinha percebido tudo, a espertalhona! 
Pôs-se muito falante e alegre, e até vulgar. Agarrou-se ao meu braço, ria, falava, esforçava-se 
________________ eu também me risse, e qualquer palavra minha mais comovida arrancava-lhe logo uma 
grande e sonora gargalhada... Comecei a sentir-me um tanto aborrecido e ela então começou a coquetear 
comigo.” (Dostoiévski, Fiódor. Noites brancas. Porto Alegra: L&PM, 2012, pp. 70, 71).  
 
A palavra que foi omitida do fragmento e o sentido dela são 
A) porque – motivo  
B) porquê – causa  
C) por que – finalidade  
D) por quê – conclusão 
E) porque – concessão 
 
 

QUESTÃO 02 
 
Observe que o verbo foi empregado de acordo com a norma culta em: “Ele apenas preferia, como todos 
nós, seu conforto ao dos outros”.  
A opção cuja regência verbal NÃO está de acordo com a língua padrão é: 
 

A) O professor procedeu à prova. 
B) Pagou à secretaria tudo o que devia. 
C) Esqueci-me de lhe avisar que não poderia vir hoje.  
D) Gostaria de assistir a peça O Navio Fantasma em Belém.  
E) Aspiro a uma vaga de medicina. 
 
QUESTÃO 03 
Observe a seguinte charge: 

 
 Fonte: site: http://muitasrisadinhas.blogspot.com.br/p/charges.html, em 23/09/2013. 

 
A ideia contida na oração subordinada “Se a polícia parar”, empregada na charge, é a mesma que está 
destacada em: 
 
A) Ele receberá a paga, desde que faça todo o trabalho.  
B) É conveniente que ele regresse logo. 
C) Fui informada deque ele regressaria. 
D) Todos aguardavam que ele regressasse. 
E) Pouco nos interessa se ele vai regressar. 
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QUESTÃO 04  
 

Leia o excerto:  
 

“A súplica de Jó – ‘Ensinai-me, e eu me calarei; e fazei-me entender em que errei... Por que fizeste de mim 
um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado?’ (Jó 6: 24; 7: 20) – esperou em vão pela resposta 
divina. Isso já era imaginado por Jó: ‘Na verdade sei que assim é; porque, como se justificaria o homem 
para com Deus? Se quiser contender com Ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder... Porque, 
ainda que eu fosse justo, não lhe responderia... A coisa é esta; por isso eu digo que Ele consome ao 
perfeito e ao ímpio”. (Bauman, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 78). 
 

As ideias contidas no excerto culminam com as palavras “Ele consome ao perfeito e ao ímpio” e podem ser 
interpretadas como: 
 

A) Aquele que se diz correto assim como o irreverente serão punidos por Ele, assim como o ímpio Jó. 
B) Ele não discrimina nem uns nem outros, negros ou brancos. 
C) Ele não tem nenhum critério para mortificar suas criaturas. 
D) Nem todos responderem por seus atos mais vis, sejam bons ou maus. 
E) Não nos é possível entendermos os desígnios de Deus. 
  
 

QUESTÃO 05 
 

“(...) Tudo isso era, em menor proporção, exatamente o que Ivan Ilitch fizera de modo tão brilhante mil vezes 
ao lidar com as pessoas no Tribunal. O médico concluiu tudo brilhantemente, olhando triunfante por sobre 
os óculos para o acusado. A partir da fala do médico, Ivan Ilitch concluiu que as coisas não estavam bem, 
mas que para o médico e provavelmente para todas as outras pessoas isso não faria a menor diferença, 
enquanto para ele era simplesmente terrível. E essa conclusão foi dolorosa, despertando-lhe um grande 
sentimento de autopiedade, e de amargura em relação ao médico que não se importava nem um pouco 
com uma questão tão importante. 
Mas não disse nada, levantou, colocou o dinheiro da consulta em cima da mesa e falou com um suspiro: 
– Nós, os doentes, sem dúvida fazemos muitas vezes perguntas inadequadas. Mas, diga-me, de modo 
geral, assim por cima, esses sintomas lhe parecem graves ou não? 
O médico olhou-o severamente por cima do monóculo, como se dissesse: “Pedimos ao réu que se atenha a 
responder o que lhe foi perguntado ou serei obrigado a fazer com que o retirem da sala”. 
(Tolstoi, Leon. A morte de Ivan Ilitch. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 48). 
 

Mesmo não tendo lido toda a narrativa, podemos inferir, a respeito do que sofre a personagem Ivan Ilitch, 
que o trecho do conto pretende criticar, sobretudo: 
 

A) a falta de entendimento que há entre médico e paciente. 
B) o egoísmo existente entre as pessoas de status social diferente. 
C) a insensibilidade humana.  
D) a intolerância que os médicos geralmente apresentam sobre seus pacientes.  
E) a indiferença do ser humano em relação às pessoas que têm uma doença grave.  
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 
 

Quanto às principais características dos navegadores de internet mais utilizados atualmente, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I – Assim como o Mozilla Firefox e Internet Explorer, o Google Chrome também é um navegador de internet. 
II – Oferecem a opções de salvar dados de formulários, possibilitando uma economia de tempo no processo 
de preenchimento desses formulários.  
III – Não oferecem ferramentas para impedir que páginas suspeitas sejam abertas e nem avisam o usuário 
caso ele deseje continuar no endereço digitado. 
IV – Não possuem bloqueadores de janelas pop-up, o que fazem com que janelas indesejadas apareçam 
sem o consentimento do usuário. 
V - Possuem a opção de limpar o histórico de navegação realizada na internet, propiciando maior 
privacidade ao usuário.  
 

A) Somente as afirmativas I e II. 
B) Somente as afirmativas II e IV. 
C) Somente as afirmativas III e IV. 
D) Somente as afirmativas I, II e V. 
E) Somente as afirmativas III, IV e V. 
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QUESTÃO 07 
 
Quanto aos dispositivos de armazenamento de dados, é CORRETO afirmar: 
 
A) Os CDs, por possuírem maior portabilidade e praticidade que os pen drives, são mais adequados que 

estes dispositivos de memória flash, no que concerne ao uso nos processos de gravação rápida e 
temporária de arquivos e documentos. 

B) Os pen drives são conhecidos como dispositivo de memória primária de alta volatilidade.  
C) Se um disco rígido (HD) possui capacidade de armazenamento de 1 terabyte então podemos dizer que 

ele não pode armazenar mais do que 1.000 (mil) megabytes de dados. 
D) Para conectar um disco rígido externo (HD externo) a um computador, é necessário que o computador 

disponha de uma porta USB, para a troca de dados entre o computador e o HD externo, e uma interface 
de alimentação elétrica, conhecida como HDMI, que servirá de fonte de energia elétrica para o 
funcionamento do HD externo.    

E) Um disco rígido (HD) de 1 terabyte possui maior capacidade de armazenamento de dados que um 
disco rígido de 500 gigabytes. 

 
QUESTÃO 08 
 
Considere a figura a seguir, que apresenta o “Windows Explorer” do MS-Windows 7, e a ação de selecionar 
um conjunto de arquivos em uma pasta. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta a combinação 
CORRETA, do uso do teclado e do mouse, para realizar a seleção somente dos arquivos Arq01.docx, 
Arq04.docx e Arq06.xlsx, conforme apresentado na referida figura. 
 

 
 
A) Manter a tecla CRTL pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
B) Manter a tecla SHIFT pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
C) Manter a tecla ENTER pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
D) Manter a tecla SHIFT, clicar sobre o primeiro arquivo (Arq01.docx) e, em seguida, clicar sobre o último 

arquivo a ser selecionado (Arq06.docx). 
E) Clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados e, em seguida, pressionar a tecla ALT. 
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QUESTÃO 09 
 
Os atalhos de teclado (ou teclas de atalhos) representam um importante mecanismo para tornar mais ágil o 
trabalho de formatação de documentos no Microsoft Word 2010. Nesse sentido, e considerando a 
necessidade de alternar as letras entre minúsculas e maiúsculas de um determinado texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CRTL + M. 
B) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CRTL + F4. 
C) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado ALT + F4. 
D) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o 

texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + F3. 
E) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + M. 
 
QUESTÃO 10 
 
Considere a planilha, apresentada a seguir, construída utilizando o MS-Excel 2010. Considere, ainda, que o 
valor do imposto do produto arroz, apresentado na célula C4, é calculado multiplicando-se o valor do arroz 
(célula B4) pelo o percentual do imposto (célula D2). Deseja-se copiar a fórmula da célula C4 e colar nas 
células C5, C6 e C7, com objetivo de calcular corretamente os valores dos impostos dos demais produtos 
(feijão, açúcar e farinha). Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o modo CORRETO que a 
fórmula de cálculo do imposto deve ser incluída na célula que vai ser copiada (célula C4). 
 

 
 
A) =B4*D2 
B) =$B4*D2 
C) =B4*$D$2  
D) =$B$4*$D$2 
E) =(B4*D2)/100 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

QUESTÃO 11 
 

A Lei 8112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. No capítulo II – DAS VANTAGENS, art. 49, é citado que além do vencimento, 
poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: indenização, gratificações e adicionais, 
observando-se no parágrafo primeiro que: 
 

A) As gratificações, indenizações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. 
B) Os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos casos e condições indicados em lei. 
C) Os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, com restrições legais. 
D) As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. 
E) As gratificações e os adicionais não poderão ser acumulados para efeito de ascensão. 
 
QUESTÃO 12 
 

A sua repartição pública projeta a instalação de um monumento comemorativo de seus 50 anos de 
existência. Para tanto, está instituindo um prêmio ao vencedor do projeto artístico, definindo critérios em 
Edital Público. A modalidade da licitação para efetivação da obra será, então: 
 

A)  Concorrência. 
B) Tomada de preços. 
C) Convite. 
D) Concurso. 
E) Leilão. 
 
QUESTÃO 13 
 

A Lei 9784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, ao referir-se no Art. 2º, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência, está reforçando a existência de princípios: 
 

A) Explícitos e implícitos. 
B) Estruturais e implícitos. 
C) Normativos e avaliativos. 
D) Básicos e essenciais. 
E) Prescritivos e normativos. 
 
QUESTÃO 14 
 

Quando a Lei nº 9784, de 29.01.1999, em seu Cap. I, das Disposições Gerais, no Art. 2º considera para fim 
desta lei, considera autoridade e servidor ou agente público, dotado de poder de decisão, reforça no 
ambiente da Administração Pública: 
A) Estrutura Interna. 
B) Liderança participativa. 
C) Autoridade de linha. 
D) Comunicação vertical. 
E) Regimento organizacional. 
 
QUESTÃO 15 
 

A criação do ambiente organizacional pode ser definida como a capacidade que uma instituição tem de criar 
conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos serviços e sistemas. Dentre os 
princípios que constituem a Administração Pública há aquele que nos diz da necessidade da plena 
transparência, do oferecimento de informações que estejam armazenadas em seu banco de dados. É o 
princípio da: 
 

A) Eficiência 
B) Moralidade 
C) Publicidade 
D) Impessoalidade 
E) Legalidade 
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QUESTÃO 16 
 

De acordo com o Art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação escolar compõe-se dos 
seguintes níveis: 
 

A) Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
B) Educação básica, média e superior. 
C) Educação fundamental, média e superior. 
D) Educação básica e educação superior. 
E) Educação fundamental, básica, média, profissional e superior. 

 
QUESTÃO 17 
 

A Lei que regula o Processo Administrativo, da Administração Pública Federal é: 
 
A) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
B) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 
C) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2012. 
D) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1980. 
E) Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2011. 
 
QUESTÃO 18 
 

Pode-se considerar a Administração Pública como:  
 

A) O conjunto de órgãos e serviços do Estado para atender interesses públicos e privados. 
B) O sistema pelo qual todos têm assegurada a garantia de seus direitos. 
C) A pessoa jurídica de direito público do Estado e da Nação. 
D) O sistema de gestão dos bens e serviços públicos que permite beneficiar os políticos e seus partidos 

visando ao bem de seus correligionários. 
E) A gestão de bens e interesses da comunidade, visando o bem comum da coletividade. 
 
QUESTÃO 19 
 

São Instituições que compõem a Administração Indireta:  
A) Governo Federal, Estados e Municípios. 
B) Presidência da República e Ministérios. 
C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
D) Governo do Estado e Assembleia Legislativa. 
E) Estados e Municípios. 

 
QUESTÃO 20 

 
Assinale a alternativa CORRETA sobre os princípios constitucionais básicos da Administração Pública.  
 

A) Legalidade, Moralidade, Pessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
B) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicação e Eficiência. 
C) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficácia. 
D) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
E) Legalidade, Moralização, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência. 

 
ESPECÍFICO 
 

QUESTÃO  21 
 

Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a alternativa que NÃO é um fator de risco para 
desenvolver hipertensão arterial é: 
 

A) Idade. 
B) Ingestão de sal. 
C) Ingestão de potássio. 
D) Ingestão de álcool. 
E) Sedentarismo. 
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QUESTÃO  22 

Paciente 35 anos morador de bairro pobre da periferia, onde há uma grande aglomeração desordenada de 
pessoas, chega ao consultório se queixando de tosse com expectoração há mais de 2 semanas. O médico 
suspeitando de Tuberculose Pulmonar, a alternativa que contém os exames de rotina para o diagnóstico de 
tal patologia é: 
 
A) Ressonância Nuclear Magnética de pulmão, pois é um exame de imagem bastante moderno. 
B) Raios-x Pulmonar e pesquisa de BAAR no escarro. 
C) Tomografia computadorizada e cultura. 
D) Broncoscopia e Hemograma. 
E) Cultura do escarro e antibiograma. 
 
QUESTÃO  23 

A doença contraindicada à imunização durante a gravidez é: 
 
A) Hepatite B. 
B) Hepatite C. 
C) Difeteria/Tétano. 
D) Sarampo. 
E) Influenza. 
 
QUESTÃO  24 

Sr. M.S., 75 anos, diabético há 10 anos, hipertenso há 8 anos. Medicações em uso: metformina 850mg 

após café, almoço e jantar; glibenclamida 5mg dois comprimidos antes do café e jantar; losartana 50mg 

pela manhã e hidroclorotiazida 25mg pela manhã. Sem queixas clínicas no momento. Ao exame físico: bom 

estado geral, consciente, orientado. Ausculta cardíaca e respiratória sem alterações. Pressão arterial 

150x90 mmHg, peso 68kg, estatura 158cm. Trouxe controle laboratorial: glicemia de jejum 155 mg/dl; 

glicemia pós-prandial 210 mg/dl; Hemoglobina glicada 8,9%; creatinina 1,3 mg/dl; colesterol total 245 mg/dl; 

LDL-colesterol 135 mg/dl; HDL-colesterol 40 mg/dl; triglicerídeos 187 mg/dl; TGO 18 U/L; TGP 15 U/L; CPK 

70 U/L; potássio 3,9 mEq/L. Com base no caso acima, marque a resposta INCORRETA: 

 

A) O paciente está clinicamente descompensado sendo assim uma das opções terapêuticas é iniciar 

insulina bed time e aumentar a dose de losartana para 100mg por dia. 

B) O paciente apresenta dislipidemia e devemos iniciar estatina pois trata-se de paciente de alto risco 

cardiovascular. 

C) Como apresenta creatinina 1,3 mg/dl devemos ter cautela no uso das medicações orais. 

D) As metas de tratamento a serem alcançadas neste paciente: hemoglobina glicada menor que 7% 

e pressão arterial menor que 130x80 mmHg. 

E) Em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 devemos realizar o rastreamento de nefropatia diabética e 

retinopatia diabética no diagnóstico e anualmente se não houver alteração. 

QUESTÃO  25 

Segundo o Ministério da Saúde, alguns exames são fundamentais como rotina no pré-natal, dentre eles a: 
 
A) Glicemia de 24 horas, sendo umexame na primeira consulta e outro na 30ª semana de gestação. 
B) Sorologia para hepatite A, de preferência próximo a 30ª semana de gestação. 
C) ABO-Rh, hemoglobina/hematócrito na primeira consulta. 
D) Sorologia para doença de chagas. 
E) Proteinúria de 24 horas, seriada. 
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QUESTÃO  26 

 
T.T.T., 32 anos, sexo feminino, procurou atendimento médico por hipertensão arterial. Refere que há 3 
meses em um exame médico para admissão em uma empresa foi verificada a pressão arterial que estava 
170x100 mmHg. Orientada a repetir as medidas da pressão, realizou monitoramento no posto de saúde 
com todas as medidas maiores que 140x100 mmHg. Sem queixas clínicas no momento. Nega uso de 
medicações. Nega histórico familiar de hipertensão arterial. Ao exame físico: bom estado geral, consciente, 
orientada. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Abdomen plano, indolor a palpação. Membros 
inferiores sem edemas. Pressão arterial 170x100 mmHg em ambos os braços. Peso 65kg, estatura 170cm. 
Trouxe laboratório que apresentava glicemia, colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicerídeos, 
transaminases, creatinina, uréia e urina I dentro dos parâmetros da normalidade. Com base no caso clínico 
acima, podemos AFIRMAR: 
 
A) São causas de hipertensão arterial secundária hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, 

hipotireoidismo, acromegalia, prolactinoma. 
B) Se a paciente apresentasse hipertensão paroxística com cefaleia, sudorese e palpitações, dever-se-ia 

solicitar Doppler ou tomografia computadorizada de aorta para confirmar o diagnóstico de coarctação da 
aorta. 

C)  Na investigação da paciente acima deverá ser realizada a dosagem de potássio, aldosterona e 
atividade plasmática de renina. 

D) Cortisol basal é exame essencial na investigação complementar desta paciente. 
E) Feocromocitoma está descartado, pois paciente não apresenta sintomas compatíveis com este 

diagnóstico. 
  
QUESTÃO  27 
 
A alternativa que contém o principal fator de risco para o desenvolvimento de úlcera péptica é: 
 
A) Fumo. 
B) AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais). 
C) Helicobacter Pylori. 
D) Álcool. 
E) Hiperparatireoidismo. 
 
QUESTÃO  28 
 
A alternativa que contempla um sinal de técnica INCORRETA na amamentação do bebê é: 
 
A) Queixo tocando a mama. 
B) Bochechas do bebê encovadas durante a sucção. 
C) Lábio inferior evertido. 
D) Rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz encostado no mamilo. 
E) Pescoço do bebê levemente estendido. 
 
QUESTÃO  29 
 

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos 
de latência quando não tratada. É causada pelo Treponema pallidum, um espiroqueta de transmissão 
sexual ou vertical, que pode produzir, respectivamente, as formas adquirida ou congênita da doença. 
Quanto ao seu tratamento, a alternativa que corresponde à forma correta do tratamento de acordo com a  
fase da doença é: 
 

A) Sífilis primária: penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, em dose única (1,2 milhão U.I. em cada 
glúteo). 

B) Sífilis primária: penicilina cristalina 2,4 milhões UI, IM, em dose única (1,2 milhão U.I. em cada glúteo). 
C) Sífilis recente secundária e latente: penicilina benzatina 4,4 milhões UI, IM,repetida após 1 semana. 

Dose total de 8,8 milhões UI. 
D) Sífilis recente secundária e latente: penicilina benzatina 3,2 milhões UI, IM, repetida após 1 semana. 

Dose total de 6,4 milhões U.I. 
E) Sífilis tardia (latente e terciária): penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, semanal, por 2 semanas. Dose 

total de 7,2 milhões U.I. 
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QUESTÃO  30 

Em pacientes vítimas de trauma, durante o atendimento pré- hospitalar, a alternativa que representa a letra 
A do protocolo do PHTLS é: 
 
A) Estabilização da coluna cervical. 
B) Ventilação respiratória 
C) Circulação e controle de hemorragias 
D) Vias aéreas e controle da coluna cervical 
E) Avaliar o nível de consciência. 
 

QUESTÃO  31 

Considere um paciente de 45 anos, tabagista, sedentário, hipertenso, etilista e diabético. O fator 
apresentado na história clínica do paciente que NÃO é fator de risco para desenvolvimento de Acidente 
Vascular Encefálico (AVE) é: 

A) Idade. 
B) Etilismo. 
C) Sedentarismo. 
D) Diabetes. 
E) Hipertensão Arterial Sistêmica. 

 
QUESTÃO  32 

São características normais de um recém-nascido normal de termo: 
 
A) O perímetro torácico é maior que o perímetro cefálico. 
B) A criança dobra o peso de nascimento no 2º mês de vida. 
C) A criança triplica o seu peso aos 6 meses de vida. 
D) O perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico. 
E) O perímetro cefálico é igual ao perímetro torácico. 

 
QUESTÃO  33 

Em consulta médica, um paciente apresenta ao exame físico massa papável na região cervical que sugere 
nódulo tireoidiano, após confirmação por USG cervical, tal exame estimou que se trata de um nódulo de 1,5 
cm. A melhor indicação, considerando que os níveis de TSH sérico estão dentro da normalidade é:  
 
A) Tiereoidectomia parcial. 
B) Tireoidectomia total. 
C) Cintilografia Tireoidiana. 
D) Reposição de T4. 
E) Biópsia por aspiração com agulha fina. 

 
QUESTÃO  34 

O diagnóstico do condiloma é basicamente clínico, podendo ser confirmado por biópsia. A biópsia está 
indicada, EXCETO: 
 
A)  Existir dúvida diagnóstica ou suspeita de neoplasia (lesões pigmentadas, endurecidas, fixas ou 

ulceradas).  
B)  As lesões não responderem ao tratamento convencional.  
C)  As lesões aumentarem de tamanho durante ou após o tratamento.  
D)  A paciente for imunodeficiente. 
E) As lesões responderem ao tratamento. 
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QUESTÃO  35 
 
Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial,  a classificação que se enquadra a um paciente de 
20 anos com medidas casuais de pressão arterial aferindo 140mmhg pressão sistólica e 99mmhg diastólica 
é: 
 
A) Normal. 
B) Limítrofe. 
C) Hipertensão estágio 1 
D) Hipertensão estágio 2 
E) Hipertensão estágio 3 
 
QUESTÃO  36 
 
Paciente vítima de acidente automobilístico apresentando tórax instável, a alternativa que representa o local 
de fratura relacionado com tal patologia é: 
 
A) Escápula. 
B) Esterno.  
C) Arcos costais. 
D) Clavícula. 
E) Apêndice xifoide. 
 
QUESTÃO  37 

Considerando o Marco de Desenvolvimento normal de uma criança, o mês de vida em que ela começa a 
sorrir ao contato social é: 

 
A) No 2º mês de nascimento. 
B) No 4º mês de nascimento. 
C) No 6º mês de nascimento. 
D) Ainda no período neonatal. 
E) No 7º mês de nascimento. 

 
QUESTÃO  38 

 

Sobre hiperprolactinemia é CORRETO afirmar: 

 

A) Os adenomas hipofisários secretores de prolactina (prolactinomas) são causa rara de níveis de 

prolactina maior que 100 mcg/L. 

B) Hiperprolactinemia pode ser causada por gravidez, lactação, estresse, hipotireodismo, cirrose e 

por fármacos (exemplos: metoclopramida, alfa-metildopa, opiáceos, amitriptilina, verapamil, 

fluoxetina, ranitidina, entre outros). 

C) Pacientes do sexo feminino com hiperprolactinemia raramente apresentam alterações do ciclo menstrual, 

galactorréia e infertilidade. 

D) O tratamento de escolha para a maioria prolactinomas é cirúrgico. 

E) Em pacientes assintomáticos com hiperprolactinemia é dispensável a dosagem da macroprolactina. 

QUESTÃO  39 

A elevação da pressão venosa, diminuição da pressão arterial e o abafamento das bulhas cardíacas são 
sinais de um tamponamento cardíaco, e as três compõe a clássica diagnóstica: 
 
A) Tríade de Charcot 
B) Tríade de Beck 
C) Tríade de Starling 
D) Tríade de Cushing 
E) Tríade de Virchow 
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QUESTÃO  40 

Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) Na tireoidite de Hashimoto, existe acentuada infiltração linfocítica da tireóide com formação de centros 

germinativos, atrofia dos folículos tireoidianos acompanhada por metaplasia oxifílica, ausência de colóide 

e fibrose leve a moderada. 

B) São sinais e sintomas de hipotireoidismo: cansaço, fraqueza, sensação de frio, queda de cabelo, voz 

rouca, pele áspera e seca, edema periférico. 

C) O tratamento do hipotireoidismo é realizado com levotiroxina, que em pacientes idosos deve ser 

introduzida em doses baixas e ajustada cautelosamente. 

D) Para o diagnóstico de hipotireoidismo primário é indispensável à dosagem de TSH, T4 livre e T3 

livre. 

E) As mulheres com história ou alto risco de hipotireoidismo devem certificar-se de que são eutireoidianas 

antes da concepção e durante o início da gestação, pois o hipotireoidismo materno pode afetar 

negativamente o desenvolvimento neural do feto. 

 




