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LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência.   c) Ela reflete o mundo dominado. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.   d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.    c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.    d) 76 cm2 e 58 cm. 
 
06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85.      c) 95. 
b) 90.      d) 100. 
 
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional.    c) Interface USB. 
b) Disco Rígido (HD).    d) Mouse. 
 
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base.     c) Impress. 
b) Draw.     d) Writer. 
 
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes.    c) 81.756 habitantes. 
b) 81.675 habitantes.    d) 81.765 habitantes. 
 
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central.    c) Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil.    d) Casa da Moeda. 
 
11 - Qual das alternativas abaixo NÃO é característica de uma situação de insuficiência cardíaca 
descompensada? 
a) Pressão de enchimento de ventrículo direito elevada. 
b) Pressão de enchimento de ventrículo esquerdo elevada. 
c) Queda do débito cardíaco com fração de ejeção normal. 
d) Diminuição da resistência vascular periférica. 
 
12 - Qual das alternativas abaixo NÃO é fator de risco para doença aterosclerótica coronariana? 
a) LDL-colesterol baixo.     c) Tabagismo. 
b) HDL-colesterol baixo.    d) Hipertensão arterial sistêmica. 
 
13 - Qual das alternativas abaixo NÃO tem contra-indicação para o uso de beta-bloqueador na 
síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST? 
a) História de broncoespasmo.    c) Achados clínicos de hipoperfusão. 
b) Tabagismo.      d) Intervalo PR maior que 0,24 segundos. 
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14 - Qual das drogas abaixo é utilizada na reversão química da fibrilação atrial? 
a) Verapamil. 
b) Diltiazem. 
c) Amiodarona. 
d) Metoprolol. 
 
15 - Em relação às tromboses venosas, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A idade não é um fator de risco para a ocorrência de trombose. 
b) Durante o tratamento da trombose venosa, pode ocorrer plaquetopenia induzida pelo uso de heparina. 
c) A dor a palpação da panturrilha não é patognomônica para o diagnóstico de trombose venosa profunda de 
membro inferior. 
d) Dor a dorsiflexão do pé (sinal de Homans) não é patognomônica para o diagnóstico de trombose venosa 
profunda. 
 
16 - No atendimento ao paciente no serviço de urgência com hipertensão arterial sistêmica, qual das 
alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Na pseudocrise hipertensiva, o paciente deve receber sintomáticos e não anti-hipertensivos. 
b) Nas emergências hipertensivas, o paciente necessita de redução imediata da pressão arterial (não 
necessariamente para níveis normais). 
c) Nas urgências hipertensivas, existe risco potencial de lesão aguda de órgãos-alvo. 
d) O paciente que dá entrada no pronto socorro com acidente vascular cerebral deve receber imediatamente 
medicação intravenosa para controle da pressão arterial. 
 
17 - Em relação ao choque circulatório, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) O lactato é útil como indicador de gravidade e mortalidade em pacientes graves. 
b) O débito urinário é um valioso índice não invasivo para suspeita de hipoperfusão tecidual. 
c) Choque é caracterizado pelo desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. 
d) Noradrenalina não deve ser prescrita no paciente com choque. 
 
18 - No paciente com diarreia aguda, em qual das condições abaixo a loperamida pode ser utilizada? 
a) Nos quadros diarreicos leves para aumentar o conforto do paciente. 
b) Na diarreia sanguinolenta. 
c) Na presença de febre alta. 
d) Na presença de sinais toxêmicos. 
 
19 - Qual dos medicamentos abaixo NÃO é causa de esofagite induzida por medicamentos? 
a) Alendronato. 
b) Risedronato. 
c) Ácido acetilsalicílico. 
d) Pantoprazol. 
 
20 - Em relação às gastrites, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A gastrite da anemia perniciosa é uma doença auto-imune. 
b) Uso de anti-inflamatórios não esteroides é uma causa de gastropatia erosiva. 
c) A gastropatia erosiva geralmente é assintomática, porém sua manifestação clínica mais comum é a presença de 
sangramento. 
d) Quase todos os pacientes portadores de gastrite crônica associada ao H. pylori são sintomáticos. 
 
21 - Qual das alternativas abaixo NÃO é fator de risco para câncer de cólon? 
a) História familiar de câncer de cólon. 
b) Idade abaixo de 45 anos. 
c) Doença inflamatória intestinal. 
d) Fatores dietéticos (dietas ricas em gorduras e carnes vermelhas). 
 
22 - Qual a interpretação diante de um padrão sorológico HBsAg positivo, Anti-HBs negativo, AntiHBc 
IgM positivo, HBeAg positivo e AntiHBe negativo? 
a) Hepatite B crônica com replicação viral ativa. 
b) Hepatite B crônica com baixa replicação viral. 
c) Hepatite B aguda. 
d) Hepatite B seguida de recuperação (imunidade). 
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23 - O vírus da hepatite D causa hepatite apenas na presença de: 
a) AntiHbs. 
b) HBsAg. 
c) AntiHBc IgM. 
d) AntiHBc IgG. 
 
24 - Qual das alternativas abaixo NÃO é causa de cirrose hepática? 
a) Hepatite B. 
b) Hepatite C. 
c) Hepatite A. 
d) Doença de Wílson. 
 
25 - Em relação às colecistopatias, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A colecistopatia calculosa pode ser diagnosticada pela ultrassonografia. 
b) A litíase biliar é mais comum em homens. 
c) A incidência de litíase biliar aumenta com a idade. 
d) Portadores de anemia falciforme desenvolvem colelitíase associada à hemólise. 
 
26 - Em relação às pancreatites, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) O tabagismo pode aumentar o risco de pancreatite alcoólica ou idiopática. 
b) Pancreatite pode estar associada à hipertrigliceridemia. 
c) Na pancreatite aguda, na maioria dos casos, amilase e lípase encontram-se elevadas nas primeiras vinte e quatro 
horas. 
d) A dieta oral rica em lípides é medida fundamental no tratamento das pancreatites. 
 
27 - Em relação às neoplasias pancreáticas, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Quase sempre é indolor. 
b) A neoplasia pancreática mais comum é o carcinoma. 
c) Pancreatite crônica é um fator de risco. 
d) O marcador tumoral CA 19-9 não se mostrou sensível o suficiente para o diagnóstico precoce. 
 
28 - Qual dos medicamentos abaixo está indicado no tratamento da esquistossomose? 
a) Praziquantel. 
b) Albendazol. 
c) Metronidazol. 
d) Furazolidona. 
 
29 - Em relação às anemias, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Na maioria dos casos, a anemia decorrente de doença crônica não é necessário tratamento algum. 
b) A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia. 
c) A perda menstrual tem um papel muito importante no metabolismo do ferro. 
d) A grande vantagem do ferro parenteral é a ausência de contra-indicações. 
 
30 - Em relação à cetoacidose diabética, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Ocorre uma redução da secreção de insulina como mecanismo central. 
b) Ocorre principalmente num subgrupo de população mais jovem. 
c) Ocorre uma redução dos hormônios contrarregulares, como o glucagon. 
d) Processo infeccioso pode ser um fator precipitante. 
 
31 - Em relação ao diabete melito, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) O tipo 1 é mediado por mecanismos imunológicos na imensa maioria dos casos. 
b) O tipo 1 pode ocorrer em qualquer idade, porém começa mais comumente nas crianças e nos adultos jovens. 
c) O tipo 1 é o mais comum. 
d) A insensibilidade tecidual à insulina foi evidenciada na maioria dos pacientes com o tipo 2. 
 
32 - Em relação às hipovitaminoses, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A maioria dos casos de carência de tiamina deve-se ao alcoolismo. 
b) A deficiência de piridoxina ocorre mais comumente em decorrência de interações medicamentosas. 
c) A deficiência de riboflavina quase sempre ocorre em combinação com outras carências vitamínicas. 
d) A deficiência de ácido fólico ocorre mais comumente em pacientes que não ingerem frutas, legumes e verduras. 
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33 - Em relação às doenças da tireoide, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) TSH (hormônio tireoestimulante) está elevado no hipotireoidismo primário. 
b) A amiodarona pode causar hipotireoidismo significativo. 
c) No hipotireodismo, o colesterol sérico pode estar aumentado. 
d) O coma mixedematoso não é uma situação de emergência médica devido às suas baixas taxas de mortalidade. 
 
34 - Em relação ao hipertireoidismo, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A tireoidite de Hashimoto pode provocar hipertireoidismo transitório durante a fase destrutiva inicial. 
b) A hipersecreção de TSH (hormônio tireoestimulante) pela hipófise pode ser causada por um tumor e constitui 
uma rara causa de hipertireoidismo. 
c) A doença de Graves é rara causa de tireotoxicose. 
d) A tireotoxicose factícia deve-se à ingestão de quantidades excessivas de hormônio tireoidiano. 
 
35 - Em relação à síndrome de abstinência alcoólica, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) O tratamento é feito com suporte clínico e benzodiazepínicos. 
b) O uso da fenitoína profilática não diminui a incidência de convulsões recorrentes. 
c) A tiamina não tem papel terapêutico. 
d) Os neurolépticos são contra-indicados como monoterapia. 
 
36 - Qual dos antidepressivos abaixo você evitaria num paciente idoso, com hipertrofia prostática, 
xerostomia e constipação intestinal crônica? 
a) Sertralina. 
b) Amitriptilina. 
c) Fluoxetina. 
d) Paroxetina. 
 
37 - Em relação à asma, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Asma é uma doença inflamatória crônica. 
b) O mais comum fator precipitante de uma exacerbação asmática é infecção viral. 
c) Uso de ácido acetilsalicílico é causa de exacerbação aguda de asma. 
d) O uso de beta-2 agonista deve ser evitado no manejo do broncoespasmo no pronto socorro. 
 
38 - Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), qual das alternativas abaixo está 
INCORRETA? 
a) O uso de corticosteroides nunca está indicado. 
b) Doentes com exacerbação da DPOC e saturação de oxigênio menor que 90% devem receber oxigênio em baixo 
fluxo. 
c) A ventilação não invasiva constitui medida terapêutica importante na DPOC grave no pronto socorro. 
d) No tratamento da exacerbação, a associação de beta-2 adrenérgico com o anticolinérgico é melhor do que ambos 
isoladamente. 
 
39 - Em relação ao tratamento da pneumonia adquirida na comunidade, qual das alternativas abaixo 
está INCORRETA? 
a) A amoxicilina não deve ser usada. 
b) Deve-se analisar com cuidado o uso de quinolonas devido ao seu impacto na resistência bacteriana. 
c) No Brasil, doxiciclina é pouco recomendada em razão da grande resistência do pneumococo às tetraciclinas. 
d) Uso de macrolídeo, isolado ou associado a outro antibiótico, pode reduzir mortalidade em casos selecionados. 
 
40 - Qual o agente patogênico mais comum nas infecções urinárias não-hospitalares e não-
complicadas? 
a) Escherichia coli. 
b) Neisseria meningitidis. 
c) Proteus mirabilis. 
d) Pseudomonas aeruginosa. 
 
41 - Em relação à insuficiência renal, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A proteinúria significativa é sinal de anormalidade renal subjacente. 
b) A anemia em razão da baixa produção de eritropoietina renal é rara no período inicial da insuficiência renal 
aguda. 
c) A presença de hematúria com hemácias dismórficas não tem importância clínica. 
d) A taxa de filtração glomerular é um índice útil da função renal global. 
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42 - Em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Nas hiperglicemias graves, deve-se corrigir o sódio medido conforme os níveis glicêmicos. 
b) Na hiponatremia severa, os níveis de sódio devem ser corrigidos o mais rápido possível, nas primeiras seis horas. 
c) A desmielinização osmótica do sistema nervoso central é uma complicação temível no tratamento da 
hiponatremia. 
d) Sempre que houver hipernatremia, haverá hipertonicidade e hiperosmolalidade. 
 
43 - Qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Hipercalemia pode levar à parada cardiorrespiratória. 
b) No tratamento da hipercalemia, a via preferida das resinas de troca é a via endovenosa, com uso de manitol ou 
sorbitol associados. 
c) Pacientes com hipocalcemia e sintomas de tetania devem ser tratados com cálcio parenteral. 
d) Hiperparatireoidismo primário é causa de hipercalcemia. 
 
44 - Qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A maioria dos pacientes com gota produz quantidades normais de ácido úrico, mas a excreção renal dele está 
diminuída. 
b) Na artrite gonocócica, os sintomas articulares podem surgir semanas após o contato sexual. 
c) Anti-inflamatórios não hormonais constituem a terapêutica padrão para a artrite gotosa. 
d) No tratamento da artrite séptica, deve-se esperar o resultado das culturas para iniciar o uso de antimicrobianos. 
 
45 - Qual dos medicamentos abaixo NÃO deve ser usado para alívio dos sintomas de dengue? 
a) Paracetamol. 
b) Dipirona. 
c) Dexclorfeniramina. 
d) Ácido Acetilsalicílico. 
 
46 - Em relação à leptospirose, qual das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) A maioria dos casos de leptospirose é autolimitada. 
b) Uma vacina antileptospirose que seja eficaz e disponível ainda não foi desenvolvida. 
c) Pacientes com leptospirose que evoluem com insuficiência renal frequentemente evoluem com hipocalemia. 
d) Penicilina Cristalina não tem papel terapêutico na leptospirose. 
 
47 - Qual das drogas abaixo NÃO é alternativa para tratamento de paciente portador de sífilis primária 
alérgico à penicilina? 
a) Doxiciclina. 
b) Tetraciclina. 
c) Amoxicilina. 
d) Azitromicina. 
 
48 - Em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, quais das alternativas abaixo está INCORRETA? 
a) Ocorre mais frequentemente em mulheres. 
b) A gravidez é contra-indicada. 
c) Sintomas articulares ocorrem na imensa maioria dos pacientes. 
d) Os corticosteroides têm papel terapêutico. 
 
49 - Num paciente com intoxicação exógena por morfina, qual antídoto específico deve ser usado? 
a) Naloxona.     c) Atropina. 
b) Fisostigmina.     d) Flumazenil. 
 
50 - Qual das doenças infecciosas abaixo NÃO pode ser prevenida através de vacinação? 
a) Hepatite A.     c) Febre Amarela. 
b) Hepatite B.     d) Hepatite C. 
 
51 - Dentre as etapas da linha de cuidado da saúde infantil, encontra-se a “promoção do nascimento 
saudável”, a qual se dá pelas seguintes ações para o monitoramento da criança ao nascer: 
a) Aferir pressão, temperatura e peso. 
b) Verificar peso, prematuridade, idade gestacional, apgar, idade materna e condições de alta da maternidade. 
c) Realizar a escala de coma de glasgow, apgar e prematuridade. 
d) Realizar as escadas de biip, nips e edin. 
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As questões 52 e 53 referem-se ao caso clínico a seguir: 
 
M.J.S, 67 anos, sexo masculino, procedente de São Paulo, Capital, casado, aposentado, tabagista, faz 
uso regular de bebidas alcoólicas e relata não se alimentar corretamente. Deu entrada na Unidade 
Básica de Saúde de seu bairro reclamando de tontura persistente há uma semana e fadiga. Ao exame 
físico obteve-se IMC 31; ausculta de sopros abdominais; ictus sugestivo de hipertrofia.  O clínico geral 
que o atendeu solicitou exames de urina I, dosagem de creatitina e de potássio, hematócrito, glicemia 
de jejum, colesterol total, LDL, HDL, triglicérides e eletrocardiograma convencional. 
 
52 - Pela sucinta história clínica e os exames pedidos pelo médico, qual a possível enfermidade do 
paciente M.J.S? 
a) Cirrose. 
b) Hipertensão Arterial Sistêmica. 
c) Anemia. 
d) Doença degenerativa do SNC. 
 
53 - Qual o medicamento e as precauções prescritas pelo Clínico Geral? 
a) Indapamida. 
b) Ácido Acetilsalicílico. 
c) Combiron. 
d) Clonazepam. 
 
54 - Assinale a alternativa INCORRETA acerca da Saúde da Mulher: 
a) O climatério corresponde à fase da vida da mulher onde ocorre a transição do período reprodutivo para o período 
não reprodutivo, variando em geral dos 40 aos 65 anos. Inicia-se na menopausa, que representa o marco onde 
ocorre o último período menstrual.  
b) Vários são os fatores de risco identificados para o câncer do colo do útero, como por exemplo, as baixas 
condições socioeconômicas, o início precoce da atividade sexual, a multiplicidade de parceiros sexuais, o tabagismo, 
a higiene íntima inadequada, o uso prolongado de contraceptivos orais e a infecção pelo vírus do papiloma humano 
(HPV).  
c) O exame preventivo do câncer do colo do útero (colpocitológico) consiste na coleta de material citológico do colo 
do útero, sendo coletada uma amostra da parte externa (ectocérvice) e outra da parte interna (endocérvice). 
d) Os sintomas do câncer de mama palpável são o nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de dor mamária; 
com ou sem alterações na pele que recobre a mama, como abaulamentos ou retrações ou um aspecto semelhante a 
casca de uma laranja; com ou sem nódulos palpáveis na axila. 
 
As questões 55 e 56 referem-se ao caso clínico a seguir: 
 
L.J. M., 22 anos, sexo feminino, estudante, refere que depois de passar o fim de semana com seu 
namorado, hoje (segunda-feira) iniciou quadro de disúria, polaciúria, febre baixa e parece que sua 
urina está meio avermelhada. Ao exame: afebril e Giordano negativo. Você é o único médico de 
plantão em Cachorro Sentado/MT que não tem exames laboratoriais.  
 
55 - Qual o provável diagnóstico? 
a) Infecção renal. 
b) Cistite. 
c) Síndrome do ovário policístico. 
d) Infecção por HPV. 
 
56 - Qual o agente etiológico mais provável do diagnóstico escolhido acima? 
a) Escherichia coli.     c) Influenza A (H1N1). 
b) Candida albicans.     d) Trichomonas vaginali. 
 
57 - Ao final de semanas ou vários meses depois da infecção pelo HIV, muitas pessoas apresentam um 
quadro agudo semelhante a: 
a) Mononucleose infecciosa. 
b) Leucemia. 
c) Tuberculose. 
d) Pneumonia. 
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58 - Os antivirais, como azidotimedina (AZT), para SIDA podem: 
I - Negativar os testes HIV positivos. 
II - Prolongar a vida dos indivíduos portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida. 
III - Diminuir o risco de infecções oportunistas. 
IV - Ampliar o período de incubação. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e III. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
59 - Quais das seguintes moléstias não é causa comum de diarreia crônica na infância? 
a) Giardíase. 
b) Síndrome de má absorção pós-gastroenterite. 
c) Fibrose cística. 
d) Intolerância ao leite de vaca/proteína de soja. 
 
60 - Assinale o conceito básico INCORRETO sobre imunização: 
a) Vacina é o mecanismo usado para controlar algumas doenças infecto-contagiosas. Consiste na inoculação de um 
antígeno na corrente sanguínea de uma pessoa, visando à produção de anticorpos. 
b) Imunidade é a capacidade de o sistema imunológico reconhecer substâncias estranhas e promover uma resposta 
contra elas (micro-organismo responsável por uma doença infecciosa específica ou sobre suas toxinas). 
c) As ações de vacinação contribuíram, de forma significativa, para manter a erradicação do ciclo urbano da febre 
amarela e da erradicação da malária no Brasil. 
d) A pessoa vacinada é aquela que recebeu uma dose da vacina, independentemente de ter recebido o esquema 
completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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