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PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
01 - Assinale a alternativa cuja regência verbal este-
ja de acordo com a norma culta. 

I. Quem assistiu a esse jogo viu que o árbitro foi 
injusto. 
II. Não assisto esse tipo de programa. 
III. O piloto precisou o local do pouso e aterrou. 
IV. Visei ao alvo e atirei. 
V. Se ele quer morrer, ele aspira a morte. 

(A) Somente os períodos II, IV e V estão corretos. 
(B) Todos os períodos estão corretos. 
(C) Somente o período I está correto. 
(D) Somente os períodos I e III estão corretos. 

(E) Somente os períodos IV e V estão corretos. 
 
02 -Complete os períodos abaixo de acordo com a 

regência 
nominal correta. 
I. Ela possui ânsia _____ progredir. 
II. Prestem atenção _____ recomendações. 
III. Os alunos não têm acesso _____ notas. 
IV. Os heróis demonstram amor ______ Pátria. 
(A) I - de, II - às, III - as, IV - à 

(B) I - por, II - às, III - às, IV- à 
(C) I - por, II - às, III - às, IV - pela 
(D) I - em, II - as, III - às, IV - para com 
(E) I - em, II - nas, III - das, IV – à 
 
03 -“Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe de 

meu vinho.”Se transpuséssemos o trecho acima 
para a 3ª pessoa do singular, os verbos seriam con-
jugados da seguinte forma: 
(A) Entre / coma / beba 
(B) Entrai / comei / bebei 
(C) Entra / coma / beba 
(D) Entre / come / bebe 

(E) Entrais / comeis / bebeis 
 
04 - Assinale a alternativa que apresenta ERRO 
quanto à concordância nominal. 
(A) O morador do apartamento 1003 recebeu bas-
tantes reclamações. 
(B) É necessário tolerância com os vizinhos. 

(C) Os moradores do condomínio devem estar alerta 
sao regulamento. 

(D) O vizinho fez reclamações bastante pertinentes. 
(E) A reclamação verbal do vizinho foi necessária. 
 
05 -“Já foi um lugar comum imaginar que a civiliza-

ção europeia constituía progresso, melho-
ria,desenvolvimento,  avanço. O ponto máximo até 
então atingido pela humanidade.” Sobre aspectos da 
pontuação desse trecho, é correto afirmar que: 
(A) o ponto final colocado após o termo “avanço” é 
obrigatório. 
(B) o ponto final após o termo “avanço” confere 

ênfase ao segmento que se lhe segue. 
(C) as vírgulas após os termos “progres-
so”,“melhoria” e “desenvolvimento” são facultativas. 
(D) as vírgulas colocadas no trecho funcionam para 
separar segmentos explicativos. 

(E) as vírgulas colocadas no trecho e o ponto final 
após o termo “avanço” representam pausas idênti-
cas. 

 
06 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destaca-
do foi 
usado de forma incorreta: 
(A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

(B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles es-
tão indo. 
(C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
(D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 

(E) Não estacione naquele local, senão você será 
multado. 
 

07 - Indique a figura de linguagem existente na 
frase “Eu,que antes vivera de palavras de caridade 
ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 
(A) anacoluto 
(B) antonomásia 
(C) sinestesia 

(D) gradação 
(E) hipérbole 
 
08 - A regência verbal está incorreta em: 
(A) Leila agradou-se muito do rapaz. 
(B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante. 

(C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos 
ajude. 
(D) Pedro ajudava ao pai na roça. 
(E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 
 
09 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
explicativa em: 

(A) Pedra que rola não cria limo. 
(B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 
(C) Parece que a situação melhorou. 
(D) Não sou quem você pensa. 
(E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 
 
10 -A alternativa em que o adjetivo negritado mos-

tra uma opinião do autor do texto é: 
(A) “notas baixas”. 

(B) “numerosos casos”. 
(C) “prêmios escolares”. 
(D) “gloriosa existência”. 
(E) “aspecto sociológico”. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - Sobre a educação brasileira, marque, entre as 
alternativas abaixo, a que apresenta o processo de 
seleção unificada do Ministério da Educação. 
(A) Enade 
(B) Enem 

(C) Prouni 
(D) Sisu 
(E) Fies 
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12– O aniversário da cidade de Serra Azul é come-
morado em qual data? 
(A) 14 de novembro 
(B) 12 de setembro 

(C) 16 de novembro 
(D) 14 de outubro 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
13 –Os municípios que fazem limite com a cidade e 
Serra Azul são: 

(A)Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da Esperança e 
Cajuru 
(B) São Simão, Serrana, Santa Cruz da Esperança e 
Cajuru 

(C) São Simão, Cravinhos, Santa Cruz da Esperança 
e Cajuru 
(D) São Simão, Cravinhos, Serrana e Cajuru 

(E) São Simão, Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da 
Esperança e Cajuru 
 
14 - A zona rural de um município também é conhe-
cida como:  
(I)meio rural;  
(II)campo;  

(III)sítio;  
(IV)centro de urbanização;  
(V)chácara.  
 

Está incorreto o item:  
(A)I  

(B)II  
(C)III  
(D)IV  
(E)V  
 
15 - O gasoduto se caracteriza por: 
(A)transportar álcool; 

(B)transportar pessoas; 
(C)transportar cargas; 
(D)transportar gás natural; 
(E)transportar sal. 
 
16 - A primeira presidente mulher eleita no Brasil 
foi: 

(A)Luiza Alzira Soriano; 
(B)Luiza Erundina; 

(C)Roseana Sarney; 
(D)Rosinha Garotinho; 
(E)Dilma Rousseff 
 

17 - É sabido que o Brasil vem se tornando cada vez 
mais um país de economia forte, principalmente, 
devido ao seu PIB (Produto Interno Bruto) superar 
ao de muitos países. Neste contexto, o Brasil está a 
frente de todos os países citados abaixo, EXCETO: 
(A) Reino Unido 
(B) Rússia 

(C) Canadá 
(D) Itália 
(E) França 
 

18 -É sabido que no sistema governamental do Bra-
sil, há quatro espécies de Administração Pública. 
Sobre esta ótica, considere os itens abaixo e marque 
a alternativa correta. 

I. Administração Pública Federal – representada pela 
União, tem por finalidade o dever de administrar os 
interesses. 
II. Administração Pública do Distrito Federal – repre-
sentada pelo Distrito Federal, tem por finalidade 
atender aos interesses da população ali residente, e 

de ser responsável pelo recebimento de representa-
ções diplomáticas ao Brasil quando em visita. 
III. Administração Pública Estadual – promove todas 
as iniciativas para satisfazer os interesses da popu-

lação de seu limite territorial geográfico como esta-
do –membro. 
IV. Administração Pública Municipal – zelar pelos 

interesses da população local dentro dos imites ter-
ritoriais do município. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
(A) I, apenas; 
(B) I e II, apenas; 
(C) I, II e III, apenas; 
(D) II, III e IV, apenas; 

(E) I, II, III e IV. 
 
19 - “O atleta Jonathan Henrique Silva,de 20 anos 
de idade, escreveu seu nome na história de Vargi-
nha ao ser o primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição individual. A 

data 31 de março de 2012registrou o fato histórico”. 
Qual a modalidade do esportista citado no texto: 
(A) Salto Triplo; 
(B) Natação; 
(C) Arremesso de Dardo; 
(D) Salto em distância. 
(E) Volei 

 
20 - As funções de ministros da União, de secretá-
rios de Estado e secretários Municipais são cargos 
de confiança, respectivamente: do presidente da 
República; dos governadores dos Estados e dos pre-
feitos dos Municípios. 
Assinale a alternativa que indica o poder do qual 

fazem parte esses cargos. 
(A) legislativo. 

(B) executivo. 
(C) moderador. 
(D) judiciário. 
(E) exaltador. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 - Para gestantes diabéticas o tratamento inicial 
consiste numa dieta equilibrada para controlar a 
glicemia da mãe e fornecer um aporte de nutrientes 
adequados para o feto. A realização de exercícios 
físicos aeróbicos de moderada intensidade deve ser 

incentivada caso não haja contraindicações obstétri-
cas. Caso a dieta e os exercícios não sejam suficien-
tes para manter os níveis glicêmicos adequados, o 
tratamento de primeira escolha e mais adequado 
será: 
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(A) Sulfoniluréias 
(B) Glinidas 
(C) Biguanidas 
(D) Tiazolidinadionas 

(E) Insulina 
 
22 - Referente à Hanseníase virchowiana (HV) é 
INCORRETO afirmar: 
(A) Trata-se de forma multibacilar, reconhecida por 
corresponder ao pólo de baixa resistência, dentro do 

espectro imunológico da doença. 
(B) Sua evolução crônica caracteriza-se pela infiltra-
ção progressiva e difusa da pele, mucosas das vias 
aéreas superiores, olhos, testículos, nervos, poden-

do afetar, ainda, os linfonodos, o fígado e o baço. 
Na pele, descrevem-se pápulas, nódulos e máculas. 
(C) A pele torna-se luzidia, xerótica, com aspecto 

apergaminhado e tonalidade semelhante ao cobre. 
(D) A infiltração é difusa e mais acentuada no ab-
dômene nos membros inferiores. 
(E) Há rarefação dos pelos nos membros, cílios e 
supercílios. A queda de pelos nesse local chama- se 
madarose 
 

23 - Com base no capítulo V do Código de Ética Mé-
dica,avalie as afirmativas a seguir: 
I- O médico deve exagerar a gravidade do diagnós-
tico ou do prognóstico para que o paciente aceite 
fazer o tratamento proposto para o seu problema de 
saúde. 

II- Caso ocorram fatos que, a critério do médico, 
prejudiquem o bom relacionamento com o paciente 
ou o pleno desempenho profissional, este tem o 
direito de renunciar ao atendimento, desde que co-
munique previamente ao paciente ou a seu repre-
sentante legal, assegurando-se da continuidade dos 
cuidados e fornecendo todas as informações neces-

sárias ao médico que lhe suceder; 
III- Nos casos de doença incurável e terminal, deve 
o médico oferecer todos os cuidados paliativos dis-
poníveis empreendendo ações diagnósticas ou tera-
pêuticas obstinadas, levando sempre em considera-
ção as melhores evidências científicas para tomada 
de decisões independente da vontade do paciente 

ou, na sua impossibilidade, a de seu representante 
legal. 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I e III, apenas; 
(B) II e III, apenas; 
(C) II, apenas; 

(D) I e II, apenas; 
(E) I, II e III 
24 - Em relação ao tratamento das infecções do 
trato urinário, é correto afirmar que: 
(A) todos os pacientes com cistite precisam realizar 
uma cultura quantitativa de urina antes de iniciar o 
tratamento com antibiótico; 

(B) o alívio dos sintomas clínicos indica que foi con-
seguida a cura bacteriológica; 
(C) mulheres com cistite aguda não complicada de-
vem fazer uso de antibiótico entre 10 a 14 dias; 

(D) sulfametoxazol + trimetropina é o esquema 
maisadequado para tratamento da pielonefrite agu-
da não complicada em mulheres; 
(E) quinolona oral é o esquema mais adequado para 

tratamento da infecção complicada do trato urinário 
com sintomas mínimos ou leves. 
 
25 -Qual o mecanismo fisiopatológico envolvido no 
diabetes melito tipo II? 
(A) Destruição autoimune das células beta pancreá-

ticas. 
(B) Redução lenta e progressiva da secreção de 
insulina. 
(C) Baixos níveis de ácidos graxos livres e hipoinsu-

linemia. 
(D) Aumento da ação antilipolítica da insulina nos 
adipócitos. 

(E) Resistência à ação da insulina e disfunção da 
célula beta pancreática. 
 
26 - O SUS é tido como a política de maior in-
clusão social implementada no Brasil e repre-
senta em termos constitucionais uma afirma-
ção política do compromisso do Estado brasi-

leiro para com seus cidadãos.A respeito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afir-
mar: 
(A) O SUS é uma estrutura que atua isolada na 
promoção dos direitos básicos de cidadania. 
(B) A direção do SUS deve ser única, sendo exercida 

apenas pelo Ministério da Saúde. 
(C) Pelo princípio da universalidade, todos os brasi-
leiros têm direito aos serviços do SUS, e esse acesso 
universal,em nenhuma circunstância, pode ser res-
tringido. 
(D) A função de gestão do SUS pode ser transferida 
ou delegada complementarmente para o setor pri-

vado. 
(E) O Ministério da Saúde desenvolve exclusivamen-
te ações de promoção da saúde e prevenção de 
doenças,como campanhas de vacinação e controle 
de endemias. 
 
Com relação ao caso clínico abaixo, responda 

às questões 27 e 28: 
 

Paciente masculino, 23 anos, auxiliar de pedrei-

ro,casado. Mora com a esposa e 3 filhos em uma 
casa pequena na periferia da cidade. Compareceu 
em consulta na Unidade de Saúde com queixa de 
tosse produtiva há 4semanas, emagrecimento de 3 
Kg no período, sudorese noturna e febre vespertina. 
Solicitado RX de tórax e bacilos copiano escarro. 
Seu RX não evidenciou alterações,porém a 1.ª cole-

ta de escarro evidenciou BAAR +++. 

 
27 - Conforme o caso descrito, é correto afir-

mar: 
(A) Trata-se de diagnóstico suspeito de tuberculo-
se,sendo necessário aguardar resultado da cultura 
no escarro para a confirmação. 
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(B) Trata-se de diagnóstico suspeito de tuberculose, 
e deve-se aguardar o resultado do teste de sensibi-
lidade para início da terapia. 
(C) Trata-se de diagnóstico confirmado de tubercu-

lose,sendo indicado iniciar o tratamento com es-
quema de3 drogas (RIP = rifampicina + isoniazida + 
pirazinamida),enquanto se aguarda o teste de sen-
sibilidadepara pesquisa de tuberculose resistente. 
(D) Trata-se de diagnóstico confirmado de tubercu-
lose,sendo indicado iniciar o tratamento com es-

quema de4 drogas (RIPE = rifampicina + isoniazida 
+ pirazinamida+ etambutol), mesmo na ausência de 
suspeitade tuberculose resistente. 
(E) Trata-se de tuberculose extrapulmonar, pois o 

RX detórax não evidenciou cavitações. 
 
28 -Após ser devidamente realizado o diagnós-

tico e iniciado o tratamento mais adequado ao 
paciente,deve-se também: 
(A) Solicitar avaliação clínica dos contatos (neste 
caso somente a esposa, pois compartilham o mesmo 
quarto). 
(B) Solicitar sorologia para HIV, somente caso haja 
confirmação de comportamento de risco. 

(C) Solicitar, preferencialmente, baciloscopia do 
escarro mensalmente para controle do tratamento, 
sendo obrigatórias coletas no 2.º, 4º e 6.º mês. 
(D) Orientar a prevenção da transmissão da doença 
para seus contatos (não compartilhar copos, talhe-
res,roupas...). 

(E) Realizar prova tuberculínica após o fim do tra-
tamento, para controle de cura. 
 
29 - O controle social do Sistema Único de Saúde 
(SUS) está relacionado também à participação co-
munitária em sua gestão. A conferência de saúde 
que reunir-se-á a cada quatro anos, terá como obje-

tivo: 
I. avaliar a situação da saúde. 
II. controlar e avaliar os hospitais públicos no que se 
refere à atenção básica. 
III. propor diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 

A) I  
B) III  

C) I, III  
D) II, III  
E) I, II 

 

30 - Sobre a hanseníase, é correto afirmar que: 
(A) o maior risco de contato ocorre por contagiante 
sextra domiciliares, escolares e/ou no trabalho,multi 
bacilares sem tratamento. 
(B) a neuropatia diabética, alcoólica, a síndrome do 
túnel do carpo, a síndrome do desfiladeiro, a hérnia 
de disco e a esclerose lateral amniotrófica devem 

fazer parte do diagnóstico diferencial do acometi-
mento neurológico. 
(C) o risco de transmissão da doença em pacientes 
multibacilares ocorre ao término do 1º mês de tra-
tamento. 

(D) durante o tratamento podem ocorrer reações 
reacionais caracterizadas por dor aguda em nervos 
de face, mãos e pés, piora da sensibilidade e perda 
de força em mãos e pés,que, se não tratadas ade-

quadamente, poderão ocasionar dano permanente. 
(E) para que o paciente receba alta por cura, as 
lesões cutâneas devem ter desaparecido e abacilos-
copia deve ser negativa 
 
31 -Qual das alterações abaixo relacionadas não é 

indicativa de imunodeficiência grave no paciente HIV 
soropositivo? 
(A) Sarcoma de Kaposi. 
(B) Reativação de Doença de Chagas. 

(C) Pneumonia por J. carinii. 
(D) Linfoma não-Hodgkin de células B. 
(E) Candidíase oral e vaginal recorrentes. 

 
32 -Sobre a tuberculose, é incorreto afirmar que: 
(A) no atendimento do paciente sintomático respira-
tório (tosse com tempo igual ou maior que três se-
manas), a positividade da baciloscopia é esperada 
em 10 a 12 pacientes por 100examinados. 
(B) o tratamento diretamente orientado visa aumen-

tar a cobertura do tratamento,aumentando a taxa 
de cura e reduzindo ao abandono do tratamento, 
podendo ser realizada 
em domicílio ou em unidade de saúde. 
(C) a tuberculose miliar pode ocorrer em 10% dos 
pacientes HIV soropositivos na fase avançada da 

imunossupressão, sendo encontrada, em 35%desses 
pacientes, hepatomegaliae comprometimento do 
SNC em 30%. 
(D) a tuberculose pericárdica geralmente não é as-
sociada à tuberculose pulmonar e cursa com quadro 
de dor torácica com características de pericardite 
aguda, associada com febre,emagrecimento, e ra-

ramente é causadora de tamponamento cardíaco. 
(E) a baciloscopia do escarro, quando corretamente 
realizada, pode detectar de 60 a 80% dos casos de 
tuberculose pulmonar e necessita da coleta de duas 
amostras em momentos diferentes. 
 
33 - Em relação à Evolução das Políticas de Saúde 

no Brasil, analise as afirmativas abaixo e, em segui-
da,marque a alternativa correta. 

I. O Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS)foi criado com o objetivo central de corrigir os 
inconvenientes da segmentação institucional e,com 
isto, aumentar a eficiência do sistema. 

II. O seguro social surgiu no Brasil em 1923, com a 
promulgação, pelo então Presidente Arthur Bernar-
des da Silva, da Lei nº 4.682 de 24 de janeiro, de 
autoria do Deputado Eloy Chaves. 
III. Os Institutos de Aposentadoria e Pensão 
(IAPs)foram fundados em substituição ao sistema 
extremamente fragmentário das CAPs. 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 
(B) Somente a afirmativa II está correta. 
(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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34 -Paciente com antecedentes de hipertensão arte-
rial sistêmica, em uso de inibidor deenzima conver-
sora de angiotensina há 4 meses,iniciou há 25 dias 

quadro de tosse persistente. 
Paciente não tabagista, exame físico e radiografia de 
tórax normais. Qual o diagnóstico mais adequado e 
a conduta inicial? 
A) Tosse alérgica, iniciar uso de anti-histamínico 
oral. 

B) Bronquite crônica, iniciar corticoide inalatório. 
C) Sinusopatia crônica, iniciar antibiótico oral por21 
dias. 
D) Broncopneumonia atípica, iniciar marcolídeos 

por14 dias. 
E) Efeito colateral do anti-hipertensivo, trocar para 
outra classe terapêutica. 

 
35 -Segundo o Novo Código de Ética Médica,em 
caso de ausência de médico plantonista por justo 
impedimento, quem deve providenciar o médico 
substituto? 
A) O médico escalado inicialmente para o plantão 
em questão. 

B) O plantonista anterior que aguardava a chegada 
do médico ausente. 
C) A responsabilidade é dividida entre todos os plan-
tonistas. 
D) A direção técnica do estabelecimento de saúde. 
E) O médico escalado para o plantão seguinte. 

 
36 - Em relação ao tratamento não farmacoló-
gico da hipertensão arterial sistêmica, qual das 
medidas abaixo possui eficácia discutível? 
(A)Reducao do peso corporal. 
(B) Dieta rica em oleo de peixe. 
(C)Reducao da ingestao de alcool. 

(D)Atividadefisica regular. 
(E)Interrupcao do tabagismo 
 
37 - A avaliação inicial da hipertensão arterial 
deve atingir três objetivos: estadiar a pressão 
arterial, avaliar o risco cardiovascular e detec-
tar indícios de hipertensão secundária. Os da-

dos necessários para isso são melhor obtidos 
por meio de: 
(A) historia clinica, exame fisico, exames de sangue 
rotineiros, radiografia de torax e eletrocardiograma. 

(B) historia clinica, monitoramento ambulatorial e 
domiciliar da pressao arterial e exames de sangue 
rotineiros. 
(C) historia clinica, exame fisico, exames de sangue 
rotineiros, eletrocardiograma e ecocardiograma. 
(D) historia clinica, exame fisico, exames de sangue 

rotineiros, exame de parcial de urina e eletrocardio-
grama. 
(E) historia clinica, monitoramento ambulatorial e 
domiciliar da pressao arterial, exames de sangue 

rotineiros e pesquisa demicroalbuminuria em urina 
de 24 horas. 
 

38 - Fumantes correm o risco de desenvolver neo-
plasias malignas. Assinale a alternativa que não está 
relacionada ao tabagismo, nas neoplasias abaixo: 
(A)( ) Bexiga; 
(B)( ) Tireoide; 
(C)( ) Estomago; 
(D)( ) Fígado; 

(E)( ) Pâncreas 
 
39 - Em consultório, apresenta-se paciente mulher 
com 60 anos de idade, tabagista, com queixas defa-
diga e falta de ar (dispneias aos esforços). A evidên-
cia mais específica de insuficiência cardíaca conges-

tiva nessa paciente seria: 
(A)( ) Sibilos; 
(B)( ) Edema de mãos; 
(C)( ) Galope de B3; 
(D)( ) Ganho de peso; 
(E)( ) Edema de tornozelos. 
 

40 - Em paciente portador de hipertensão arterial 
associada a hiperuricemia e dislipidemia, assinale-
qual medicação deve ser evitada: 
(A)( ) Enalapril; 
(B)( ) Losartana; 
(C)( ) Hidralazina; 
(D)( ) Verapamil; 

(E)( ) Hidroclorotiazida.
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