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Português 
 
TEXTO 1 
 

Entre a sabedoria e a loucura 
 
Massas impõem respeito. Políticos que até ontem 
desdenhavam dos radicais e vândalos do Passe Livre agora 
juram que apoiam as manifestações desde criancinhas. Já há 
governantes falando em rever o preço do ônibus. O que está 
acontecendo? 

É difícil dizer com precisão. Estudiosos da psicologia de 
massas ainda não chegaram a um acordo nem sobre como 
elas atuam, menos ainda sobre como surgem e desaparecem. 
Há motivos tanto para júbilo como para apreensão. Multidões, 
afinal, podem ser extremamente sábias e pavorosamente 
estúpidas. 

Do lado positivo, a agregação de grandes números extirpa 
certos tipos de erro, já que os palpites mais absurdos se 
anulam e o que resta faz algum sentido. Se você quer saber o 
peso de um bezerro, pergunte para 787 pessoas, a maioria das 
quais não terá a menor ideia de qual número chutar, e tire a 
média. Em 1906, James Galton, um cientista fascinado por 
medidas, fez isso e ficou ainda mais fascinado quando 
descobriu que a diferença entre as estimativas e o peso real do 
bicho foi de uma libra. 

Não é só. A resposta mais popular entre espectadores de 
programas como "Quem Quer Ser um Milionário" está certa em 
90% das vezes. No fundo, é o mesmo princípio utilizado por 
casas de apostas, que delegam ao mercado a tarefa de estimar 
as probabilidades e definir os prêmios. 

Podemos então sempre confiar na sabedoria das multidões? É 
claro que não. Se as massas eliminam certos erros, criam 
outros. Entre as principais patologias do pensamento de grupo 
destacam-se a radicalização, a supressão do dissenso e a 
animosidade. Movimentos terroristas, caça às bruxas e brigas 
de torcida são, afinal, fenômenos de massa. 

Multidões podem ainda ser manipuladas por demagogos e 
geram desastres históricos com seu comportamento de 
manada. Políticos, com seu aguçado senso de sobrevivência, 
aprenderam a cultivá-las e a temê-las. 
 

Hélio Schwartsman. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2013/06/12973

38-entre-a-sabedoria-e-a-loucura.shtml. Acesso em 27/07/2013. 
Adaptado. 

01. Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda os 
fenômenos de massa, na perspectiva de que eles são, ao 
mesmo tempo: 

A) eloquentes e desafiadores. 
B) frequentes e radicais. 
C) efêmeros e confiáveis. 
D) realistas e manipuladores. 
E) sábios e temerários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Assinale a informação que está em consonância com as 
ideias do Texto 1. 

A) Os movimentos de massas parecem impor respeito, 
mas exercem pouca influência sobre os políticos. 

B) As multidões despertam sentimentos antagônicos, por 
poderem agir com sabedoria ou com estupidez. 

C) Nos fenômenos de massa, os palpites mais absurdos 
acabam por anular aqueles que fazem algum sentido. 

D) É consensual que sempre se pode confiar plenamente 
na sabedoria das grandes multidões. 

E) A capacidade de manipulação é frequentemente 
utilizada como arma poderosa, pelas multidões. 

03. “a agregação de grandes números extirpa certos tipos de 
erro, já que os palpites mais absurdos se anulam e o que 
resta faz algum sentido.” O sentido desse trecho estaria 
mantido se a expressão destacada fosse substituída por: 

1) pois 
2) ao passo que 
3) uma vez que 
4) contanto que 

 Está(ão) correta(s): 

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

04. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir. 

1) No trecho: “Políticos que até ontem desdenhavam 
dos radicais e vândalos do Passe Livre” (§ 1), o 
termo destacado equivale semanticamente a 
“discordavam”. 

2) No trecho: “a agregação de grandes números extirpa 
certos tipos de erro.” (§ 3), o termo destacado 
significa “extingue”, “elimina”. 

3) Com o segmento destacado no trecho “é o mesmo 
princípio utilizado por casas de apostas, que 
delegam ao mercado a tarefa de estimar as 
probabilidades e definir os prêmios.” (§ 4), o autor 
pretendeu dizer: “que transmitem ao mercado a 
tarefa”. 

4) O trecho: “Políticos, com seu aguçado senso de 
sobrevivência, aprenderam a cultivá-las e a temê-
las.” (§ 6) manteria o seu sentido original se o termo 
destacado fosse substituído por “apurado”. 

 

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

05. “Multidões podem ainda ser manipuladas por demagogos 
e geram desastres históricos com seu comportamento de 
manada.” Nesse trecho, a expressão destacada expressa 
a ideia de: 

A) comportamento reacionário. 
B) comportamento radical. 
C) comportamento irracional. 
D) comportamento desarticulado. 
E) comportamento incontrolável. 
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TEXTO 2 
 

O Estatuto da Juventude, que estabelece direitos para jovens 
entre 15 e 29 anos, recebeu vetos ao ser sancionado hoje (5) 
pela presidenta Dilma Rousseff. O artigo que previa meia-
passagem em transporte interestadual para todos os 
estudantes com até 29 anos, independentemente da finalidade 
da viagem, foi retirado. No entanto, a presidenta manteve a 
reserva de duas cadeiras gratuitas e de duas meias-passagens 
para jovens de baixa renda em ônibus interestaduais, conforme 
ordem de chegada. 

“A meia-passagem para jovens de baixa renda foi uma grande 
conquista. Nós temos um conjunto de jovens no Brasil que 
ainda não conseguem conciliar trabalho com educação e eles 
estavam desistindo de ir à escola por causa disso. As regras 
para esses jovens de baixa renda são as mesmas dos outros 
programas do governo”, disse a secretária nacional da 
Juventude, Severine Macedo. 

A presidenta vetou também o segundo parágrafo do Artigo 45º 
do Estatuto, que se refere aos recursos extraorçamentários 
necessários ao funcionamento do Conselho de Juventude, 
criado pela nova legislação para ouvir os jovens. 

O Estatuto define os princípios e diretrizes para o 
fortalecimento e a organização das políticas de juventude, em 
âmbito federal, estadual e municipal. Isso significa que as 
políticas tornam-se prerrogativas do Estado, e não só de 
governos. 

“Os jovens brasileiros vão entrar definitivamente para a agenda 
das políticas públicas brasileiras, independendo da posição do 
governo. Agora há uma legislação que ampara a execução das 
políticas para mais de 51 milhões de jovens”, garantiu 
Severine. 

No texto foi mantida a meia-entrada em eventos culturais e 
esportivos de todo o país para estudantes e jovens de baixa 
renda até o total de 40% dos ingressos disponíveis para o 
evento. A legislação atual também vai assegurar novas 
garantias como os direitos à participação social, ao território, à 
livre orientação sexual e à sustentabilidade. 

Para a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Conselho 
Nacional da Juventude, a aprovação do Estatuto é uma vitória 
conquistada depois de quase dez anos de tramitação no 
Congresso Nacional. As entidades destacaram a importância 
da "voz das ruas" para a valorização da juventude. 
 

Disponível em: 
http://www.diariosp.com.br/mobile/noticia/detalhe/55050.  

Acesso em 05/08/2013. Adaptado. 

06. Ao abordar o tema central, o autor do Texto 2 privilegia a 
visão de que: 

A) o texto final do Estatuto da Juventude é problemático, 
pois recebeu muitos vetos. 

B) a presidente Dilma Rousseff atendeu integralmente às 
reivindicações dos jovens. 

C) a versão final do Estatuto da Juventude desagrada a 
empresários do setor de transportes. 

D) a sanção do Estatuto da Juventude representa uma 
conquista dos jovens.  

E) a aprovação do Estatuto da Juventude vai de encontro 
aos anseios das “vozes das ruas”. 

07. Considerando as regras da concordância, assinale a 
alternativa correta. 

A) Dentre os jovens, 90% aprova o texto final do Estatuto 
da Juventude.  

B) Finalmente, a voz dos jovens que protestaram nas 
ruas foram ouvidos. 

C) A maioria dos jovens que batalharam pelo Estatuto se 
mostrou aliviada com sua aprovação. 

D) Todos sabíamos que, no Brasil, faltava políticas 
públicas específicas para a juventude.  

E) Antes do Estatuto, haviam muitos jovens que não 
conseguiam conciliar trabalho e educação. 

08. “O artigo que previa meia-passagem em transporte 
interestadual para todos os estudantes com até 29 anos, 
independentemente da finalidade da viagem, foi retirado. 
No entanto, a presidenta manteve a reserva de duas 
cadeiras gratuitas e de duas meias-passagens para 
jovens de baixa renda em ônibus interestaduais.” Nesse 
trecho, a expressão utilizada indica que o autor pretendeu: 

A) apresentar a causa de um fato. 
B) introduzir uma conclusão. 
C) acrescentar uma informação, apenas. 
D) reformular uma ideia apresentada. 
E) opor duas informações. 

09. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada 
está corretamente conjugada. 

A) A União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Conselho 
Nacional da Juventude não intervieram no texto final 
do Estatuto. 

B) Praticamente tudo o que os jovens proporam foi 
aprovado no Estatuto.  

C) Os movimentos dos jovens terão garantida uma 
vitória, se, de fato, as instituições porem em prática o 
que preconiza o Estatuto. 

D) O Estatuto vem comprovar que os jovens tem força 
para lutar por seus direitos. 

E) Os jovens requiseram seus direitos, e foram ouvidos, 
ainda que parcialmente. 

 

TEXTO 3 
 

 

Disponível em: 
http://www.rededemocratica.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=4604:dil

ma-ou%C3%A7a-a-voz-dos-jovens-nas-ruas. Acesso em 05/08/20 

10. No Texto 3, o jovem protesta contra: 

A) a falta de liberdade dos jovens, para ir e vir. 
B) o preço das passagens nos transportes públicos.  
C) o valor cobrado para a obtenção do passe estudantil. 
D) o alto custo das viagens interestaduais, no Brasil.  
E) o desrespeito a um princípio básico da Constituição. 
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Legislação Aplicada ao  
Servidor Público 

11. “Provimento” é o fato administrativo que traduz o 
preenchimento de um cargo público. A respeito desse 
tema, assinale a alternativa correta. 

A) A nomeação é uma forma de provimento do tipo 
derivado, e só pode ocorrer após prévia aprovação 
em concurso público. 

B) A remoção é uma forma de provimento derivado e, 
por essa razão, não precisa ser precedida de 
concurso. 

C) A nomeação é uma forma de provimento originário 
e, a depender da natureza do cargo, pode não ser 
precedida de concurso. 

D) A recondução é uma forma de provimento 
originário pelo qual o servidor que tem estabilidade 
retorna ao cargo que ocupava anteriormente, por 
motivo de sua inabilitação em estágio probatório 
relativo a outro cargo, ou pela reintegração de 
outro servidor ao cargo do qual teve que se 
afastar. 

E) A ascensão funcional é uma forma de provimento 
derivado e pode ser considerada constitucional, 
caso seja precedida de concurso interno, restrito a 
um determinado grupo de servidores. 

12. Paulo se submeteu a concurso público para 
provimento de cargo efetivo no Serviço Público 
Federal, regido pela Lei 8.112/90, logrando aprovação 
dentro do número de vagas oferecidas no edital. 
Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

A) Após a aprovação, as etapas seguintes no 
processo de ingresso de Paulo no Serviço Público 
são: posse, nomeação e exercício, nessa ordem. 

B) Mesmo tendo sido aprovado em concurso público, 
Paulo se sujeita a estágio probatório, sendo 
considerado vitalício caso confirmado no cargo 
após a avaliação especial de desempenho. 

C) Paulo só terá direito a ‘Licença para Atividade 
Política’ quando confirmado no cargo, após o 
estágio probatório. 

D) Caso confirmado no cargo, após o estágio 
probatório, Paulo torna-se estável, só podendo 
perder o cargo por sentença judicial transitada em 
julgado, por processo administrativo disciplinar com 
garantia de ampla defesa, por procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, assegurada a 
ampla defesa, e para redução de despesa com 
pessoal, quando exceder os limites definidos em lei 
complementar. 

E) Apenas após a posse Paulo poderá exercer o 
direito de petição. 

13. A respeito do regime disciplinar dos servidores 
públicos, assinale a alternativa incorreta. 

A) É dever do servidor público guardar sigilo sobre 
assunto da repartição. 

B) É vedado ao servidor público participar de 
gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, e exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista 
ou comanditário. 

C) A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende a 
Constituição. 

D) Ao inativo que houver praticado, na atividade, falta 
punível com demissão, será aplicada a penalidade 
de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

E) A sindicância constitui um procedimento sumário 
instaurado para apurar infrações que comportem a 
pena máxima de suspensão por até sessenta dias. 

14. Sobre a seguridade social do servidor, assinale a 
alternativa correta. 

A) A aposentadoria por invalidez sempre será com 
proventos integrais. 

B) A aposentadoria compulsória ocorre aos setenta 
anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição. 

C) A concessão de licença capacitação é direito 
subjetivo do servidor, não sendo avaliada a 
conveniência e a oportunidade para a 
Administração. 

D) A licença para tratar de assuntos particulares pode 
ser concedida, a critério da Administração, sem 
prejuízo da remuneração. 

E) A licença para desempenho de mandato classista 
será concedida sem prejuízo da remuneração. 

15. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os fatos 
e atos verificados na conduta do dia a dia em sua 
vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu 
bom conceito na vida funcional. 

B) Salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior do 
Estado e da Administração Pública, a serem 
preservados em processo previamente declarado 
sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de 
qualquer ato administrativo constitui requisito de 
eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 
comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar. 

C) É dever fundamental do servidor público ser 
cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 
respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, 
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção 
de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, 
cunho político e posição social, abstendo-se, 
dessa forma, de causar-lhes dano moral. 

D) É vedado ao servidor público deixar de utilizar os 
avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou 
do seu conhecimento para atendimento de seu 
mister. 

E) A pena aplicável ao servidor público pela 
Comissão de Ética é a de advertência ou 
suspensão de até trinta dias, e sua fundamentação 
constará do respectivo Parecer, assinado por 
todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 
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Conhecimentos Específicos 

16. No diagnóstico diferencial de um paciente com anemia 
normocítica (MCV 80-100), deve(m) ser excluída(s): 

A) anemia por insuficiência renal. 
B) endocrinopatias. 
C) anemia aplástica. 
D) talassemia menor. 
E) deficiência precoce de ferro. 

17. As complicações infecciosas são a principal cauda de 
morbi mortalidade durante a indução e pós-remissão 
da quimioterapia para o tratamento da leucemia 
mieloide aguda. A respeito dessa situação, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) O aciclovir deve ser administrado profilaticamente 
em paciente com anticorpo para vírus herpes 
simplex. 

B) A administração de nistatina ou clotrimazol é 
recomendada, para evitar candiadiase localizada. 

C) A vancomicina ou a teicoplanina devem ser 
iniciada precocemente no esquema antibiótico, em 
virtude da alta incidência de infecções por gram-
positivos. 

D) Início precoce de esquema terapêutico empírico de 
antibióticos e antifúngicos reduziu 
significativamente o número de pacientes que 
morrem de complicações infecciosas. 

E) Devem ser indicadas a anfotericina B lipossomal 
ou a caspofungina nas infecções fúngicas que não 
responderam à terapia de primeira linha, ou nos 
pacientes que não toleram a anfotericina B. 

18. Em qual das situações abaixo listadas deve ser 
indicado transplante autólogo? 

A) Mieloma. 
B) Leucemia mieloide aguda de alto risco CR1, CR2. 
C) Leucemia mieloide crônica resistente ao imitanibe. 
D) Leucemia linfoblafia aguda do adulto CR1, CR2. 
E) Anemia aplástica grave. 

19. Todos os fatores abaixo relacionados pioram o 
prognóstico do Linfoma não-Hodgkin, EXCETO: 

A) doença avançada. 
B) mais de um sítio extranodal envolvido. 
C) elevação dos níveis de lactato desidrogenase 

sérica. 
D) estado de desempenho (ECOG 2 ou mais). 
E) idade inferior a 45 anos. 

20. A hepatite por vírus C pode estar relacionada ao 
desenvolvimento de qual neoplasia linfoide? 

A) Doença de Hodgkin 
B) Linfoma de Burkitt 
C) Doença de Castleman 
D) Linfoma linfoplasmocitário 
E) Linfoma extranoda de células NK/T 

 
 
 

21. Qual das infecções abaixo relacionadas pode ser 
causadora de artrite monoarticular crônica? 

A) Staphilococcus aureus. 
B) Mycobacterium tuberculosis. 
C) Streptococcus pneumoniae. 
D) Neisseria gonorrhoeae. 
E) Vírus da Hepatite B. 

22. Qual das articulações abaixo relacionadas é menos 
acometida na osteoatrose? 

A) Coluna cervical. 
B) Quadril. 
C) Joelhos. 
D) Cotovelos. 
E) Primeira metatarso-falangiana. 

23. Qual das vasculites abaixo relacionadas compromete 
grandes vasos? 

A) Poliarterite nodosa clássica. 
B) Arterite de Takayasu. 
C) Púrpura de Henoch-Schënlein. 
D) Granulomatose de Wegener. 
E) Poliangiite microscópica.  

24. Qual dos fatores abaixo pode prevenir e também ser 
causa predisponente de asma brônquica? 

A) Exposição a animais no início da vida. 
B) Deficiência dietética de antioxidantes. 
C) Predominância de lactobacilos na flora intestinal. 
D) Pertencer a grandes famílias. 
E) Residência em área rural. 

25. Qual dos achados abaixo relacionados estabelece o 
diagnóstico de asma com risco iminente de vida? 

A) PFE 33-50% do previsto (<200 L / min).  
B) Frequência respiratória ≥ 25/min. 
C) Silêncio respiratório (peito silencioso). 
D) Incapacidade de completar as frases em uma 

respiração. 
E) Frequência cardíaca ≥ 110/min. 

26. Qual das situações abaixo é causadora de tosse 
crônica em paciente imunocompetente? 

A) Pneumonia. 
B) Rinite alérgica. 
C) Resfriado comum. 
D) Embolia pulmonar. 
E) Doença de refluxo gastresofágico. 

27. São causas de demência potencialmente reversível, 
EXCETO: 

A) Neurosífilis. 
B) Tumor cerebral primário. 
C) Tuberculose. 
D) HIV. 
E) Alcoolismo. 
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28. Com base no NCEP:ATPIII (National Cholesterol 
Education Program, Adult Treatment Panel III); IDF, 
(International Diabetes Foundation); HDL (high-density 
lipoprotein), o diagnóstico de síndrome metabólica é 
estabelecido na presença de pelo menos três dos 
achados abaixo, EXCETO: 

A) Circunferência abdominal > 102, em homens. 
B) HDL < 40 mg, em pacientes masculinos.  
C) Hipertrigliceridemia > 150, ou uso de medicação 

para seu controle. 
D) Nível glicêmico > 100, ou uso de antidiabético.  
E) Hipercolesterolemia > 250, em mulheres. 

29. A respeito da diabetes relacionada com a gestação, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Na gravidez, ocorre normalmente uma resistência 
a insulina, principalmente no segundo trimestre 
gestacional. 

B) Nas pacientes com diabetes com diabetes tipo 2, 
deve ser mantido seu esquema antiadiabético, 
aumentando-se a metformina para duas vezes ao 
dia. 

C) A metformina pode ser utilizada no tratamento 
inicial da diabetes gestacional. 

D) Pacientes portadoras de diabetes tipo 2 devem 
iniciar suplementação com ácido fólico antes da 
contracepção. 

E) Durante o período gestacional devem ser 
realizadas três fundoscopia e pesquisa de 
microalbuminúria. 

30. Qual a principal causa de mortalidade nos pacientes 
diabéticos? 

A) Infecção. 
B) Doença cardiovascular. 
C) Doença renal. 
D) Cetoacidose diabética. 
E) Vasculopatia diabética. 

31. O que pode ocasionar tireotoxicose sem 
hipertireoidismo 

A) Amiodarona. 
B) Doença de Graves. 
C) Carcinoma metastático funcionante de tireoide.  
D) Ativação da mutação do receptor do ACTH. 
E) Fenômeno de Job-Basedow. 

32. Sobre as alterações da hipófise, analise as seguintes 
proposições. 

1) Nos pacientes que na RNM, é encontrada a sela 
parcialmente ou totalmente vazia, observa-se 
comprometimento importante de adenohipófise, 
porém sem comprometimento na neurohipófise 

2) A aplopexia da hipófise pode ser secundária ao 
pós-parto (Síndrome de Sheehan), à diabetes, à 
hipertensão ou ao choque.  

3) Irradiação craniana pode resultar em disfunção 
hipotalâmica e pituitária, especialmente em 
crianças e adolescentes. 

4) Sarcoidose, Histiocitose X e amiloidose 
ocasionam infiltração do hipotálamo e dac 
neurohipófise, e metade dos pacientes é 
portadora de diabetes insipidus. 
 

5) Infecções crônicas como a tuberculose, infecções 
fúngicas associadas ao HIV e Sífilis terciária 
podem lesar a hipófise com subsequente 
disfunção. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 4 e 5, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

33. A respeito do diagnóstico da hiponatremia, analise as 
proposições abaixo. 

1) Hiponatremia hipervolêmica tipo I pode ser 
secundária a insuficiência cardíaca e cirrose. 

2) Hiponatremia euvolêmica tipo IIIB (síndrome da 
secreção inapropriada do hormônio antidiurético) 
apresenta sódio urinário elevado. 

3) Hiponatremia hipovolêmica tipo II apresenta uréia 
e creatinina elevadas a normal. 

4) Hiponatremia euvolêmica tipo IIIB (síndrome da 
secreção inapropriada do ADH) apresenta 
hipotensão postural. 

5) Hiponatremia euvolêmica tipo IIIA  pode ocorrer 
em pacientes com deficiência de ACTH, ou que 
apresentam náuseas e vômitos. 

 
   Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1, 2 e 5. 
B) 3, 4 e 5. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 2, 3 e 5. 

34. A hipertensão arterial resistente é definida como a 
manutenção da pressão arterial elevada (> 140/90), a 
despeito do tratamento otimizado com três drogas: um 
diurético, um IECA ou BRA e um bloqueador de canal 
de cálcio. A respeito dessa condição, assinale a 
alternativa correta. 

A) Ocorre em menos de 5% dos hipertensos quando 
se incluem os pacientes jovens portadores de HAS 

B) É mais frequente em idosos, homens, diabéticos, 
obesos, pessoas que ingerem grande quantidade 
de sal e na raça negra.  

C) A monitorização residencial/ambulatorial da 
pressão arterial tem baixa efetividade para o 
diagnóstico da hipertensão de jaleco branco, não 
permitindo o diagnóstico de pseudo-hipertensão 
arterial resistente.  

D) São fatores contribuintes para a manutenção da 
hipertensão arterial resistente: obesidade, uso de 
anti-inflamatórios, eritropoetina, hipoaldostero-
nismo primário e estenose de artéria renal.  

E) A investigação de lesões de órgão-alvo deve 
incluir um ECG e/ou Ecocardiograma para avaliar 
a hipertrofia ventricular esquerda; uma 
fundoscopia, para avaliar a retinopatia; e 
bioquímica e sumário de urina, para avaliar a 
função renal (albuminúria, hematúria ou 
deterioração da função renal). 
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35. A respeito do paciente portador de insuficiência 
cardíaca, assinale a alternativa incorreta. 

A) A tomografia de tórax pode ser útil quando se 
suspeita de pericardite constritiva  

B) Deve ser realizado controle anual do 
ecocardiograma para avaliação de controle da 
fração de ejeção, em todos os pacientes de IC 

C) A dosagem do BNP/NT-proBNP deve ser realizada 
quando se existe dúvida no diagnóstico de IC 

D) FEVE < 40% é o único preditor independente de 
mortalidade nos pacientes de IC. 

E) Pacientes portadores de IC assintomática devem 
fazer uso da associação IECA + betabloqueador. 

36. A respeito do fibrilação atrial, assinale a alternativa 
incorreta  

A) No controle da frequência cardíaca, a droga de 
primeira são os betabloqueadores, na existência 
de contraindicações, deverá ser iniciado diltiazen 
ou verapamil. 

B) A cardioversão elétrica estará contraindicada se os 
sintomas se mantiverem a despeito do controle 
adequado da frequência cardíaca, de os pacientes 
jovens ou da fibrilação atrial ser secundária a 
causas passíveis de correção. 

C) A profilaxia do acidente vascular com 
anticoagulantes orais deve ser iniciada em todos 
os pacientes que sejam portadores de fibrilação 
atrial. 

D) Na suspeita de fibrilação atrial paroxística, deverá 
ser solicitado o Holter ou um registro com gravador 
de eventos (loop). 

E) A fibrilação atrial pode ser secundária a 
valvulopatia mitral, insuficiência cardíaca 
congestiva, hipertensão arterial, embolia pulmonar, 
cardiopatia isquêmica e tireotoxicose. 

37. Em um paciente com síndrome coronariana aguda 
(angina instável ou infarto do miocárdio sem supra-
ST), o cateterismo cardíaco e a intervenção 
percutânea estão indicados em todas as situações 
abaixo, EXCETO em caso de: 

A) angina recorrente. 
B) FE < 40%. 
C) isquemia recorrente com evidência de insuficiência 

cardíaca. 
D) instabilidade hemodinâmica. 
E) taquicardia ventricular não sustentada. 

38. A respeito das cistites e uretrites em mulheres, 
assinale a alternativa correta. 

A) Ausência de febre elevada, vômitos e/ou dor 
lombar indicam que a infecção está limitada 
exclusivamente a uretra e bexiga. 

B) Pacientes com uretrite geralmente relatam disúria, 
polaciúria, urgência miccional e dor suprapúbica. 

C) Na cistite, a hematuria macroscópica ocorre em 
mais de 70% das pacientes. 

D) 30% das mulheres com uretrite têm a urocultura 
sem crescimento bacteriano, ou com crescimento 
bacteriano insignificante. 

E) Uretrite por clamídia deve ser suspeitada em 
mulheres com sintomas súbitos, com hematúria e 
menos de 7 dias de sintomas. 

39. São indicações formais de tratamento dialítico na 
insuficiência renal aguda, EXCETO: 

A) elevação da creatina sérica em dobro da creatina 
basal. 

B) síndrome urêmica. 
C) hipervolemia refratária. 
D) hipercalemia. 
E) acidose metabólica. 

40. São complicações da diálise peritoneal, EXCETO: 

A) peritonite.  
B) hipoglicemia. 
C) hipoalbuminemia. 
D) perda de peso. 
E) hipertrigliceridemia em diabetes mellitus tipo II. 

41. A causa mais frequente de úlcera péptica duodenal é: 

A) Helicobacter pylori. 
B) AINES. 
C) citomegalovírus. 
D) alcoolismo. 
E) estresse. 

42. Mulher, 30 anos, desenvolve diarreia do viajante em 
forma grave com perda de sangue nas fezes e 
hipertermia > 39. Qual dos esquemas relacionados 
não deve ser utilizado? 

A) Ciprofloxacina 750 mg, em dose única.  
B) Ciprofloxacina 500 mg 2 x ao dia, por 3 dias. 
C) Levofloxacina 500 mg, em dose única. 
D) Azitromicina 1000 mg, em dose única. 
E) Metronidazol 1000 mg, em duas doses. 

43. Qual dos esquemas terapêuticos abaixo apresenta 
maior taxa de cura para Giardia lamblia, 21 dias após 
o tratamento? 

A) Tinidazol 50 mg/Kg, dose única. 
B) Metronidazol 7,5 mg/Kg 3 x dia, por 5 dias. 
C) Albendazol 400 mg/dia, por cinco dias. 
D) Mebendazol 200 mg 3 x dia, por 3 dias. 
E) Secnidazol 30 mg/Kg, dose única. 

44. Qual esquema deve ser utilizado para paciente 
portador de hiperinfecção por Strongyloides 
stercoralis? 

A) Ivermectina 200 mg/Kg, por 2 dias. 
B) Metronidazol 500 a 750 mg 3 x dia, por 10 dias. 
C) Tinidazol 2 g, por 3 dias. 
D) Tiabendazol 25 mg/Kg/dia, dividido em duas 

administrações por 5 dias. 
E) Praziquantel 10 mg/Kg, dose única. 
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45. A respeito das hepatites virais, assinale a alternativa 
correta. 

A) No tratamento da hepatite B usa-se a associação 
de Interferon perguilado com ribavirina. 

B) No tratamento da Hepatite C pode ser realizado 
com lamivudine em monoterapia. 

C) Na Hepatite A não existe terapêutica específica. 
D) A Hepatite E tem prognóstico ruim em pacientes 

idosos. 
E) A Hepatite C é a que apresenta maior período de 

incubação. 

46. O resultado de exames de um paciente revela: HBsAg 
positivo, anti-Hbs negativo, anti-HBc IGM positivo, 
HBeAg positivo e anti-HBe negativo. Qual o 
diagnóstico? 

A) Hepatite B aguda, alta infectividade. 
B) Hepatite B em passado remoto. 
C) Falso-positivo. 
D) Hepatite B crônica. 
E) Janela anti-HBc. 

47. Qual dos medicamentos hepatotóxicos abaixo 
relacionados induz necrose centrolobular do fígado? 

A) Isonizida. 
B) Acetominofen. 
C) Clorpromazina. 
D) Halotano. 
E) Agentes anticontraceptivos orais. 

48. Acerca da leptospirose, assinale a alternativa correta. 

A) No meio urbano, o único reservatório da doença 
são os roedores. 

B) O homem infecta-se ao entrar em contato com a 
urina de roedores infectados de modo direto ou 
indireto, por meio de contato com água estagnada. 

C) O exantema ocorre em mais de 50% dos 
pacientes na fase precoce, e apresenta 
componentes de eritema macular, papular, 
urticariforme ou purpúrico, distribuídos na região 
do tronco, cervical e facial. 

D) Sua manifestação clássica é a síndrome de Weil, 
caracterizada pela tríade icterícia, insuficiência 
hepática e renal. 

E) A mortalidade nos pacientes que desenvolvem 
hemorragia pulmonar é maior que 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. No tratamento da dengue, a recomendação do 
Ministério da Saúde é estratificar os pacientes em 
quatro grupos: Grupo A (atendimento de acordo com 
horário de chegada); grupo B (prioridade não urgente); 
Grupo C (urgência, atendimento mais rápido possível); 
Grupo D (emergência, paciente com necessidade de 
atendimento imediato). Dos achados abaixo, assinale 
aquele que faz parte do grupo A. 

A) Hipertermia persistente. 
B) Lipotímia. 
C) Sonolência. 
D) Aumento repetino do hematócito. 
E) Hepatomegalia dolorosa. 

50. No tratamento da infiltração gordurosa não alcoólica 
do fígado estão indicadas todas as medidas abaixo, 
EXCETO: 

A) orientação para perda de peso e prática de 
exercícios. 

B) uso de orlistat para facilitar perda de peso. 
C) administração de ácido ursodesoxicólico. 
D) administração de estatinas. 
E) administração de pioglitizona. 

 

 







