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PORTUGUÊS 

 
Não é apenas a pele que precisa de cuidados no 

verão, os olhos também pedem atenção especial. As altas 
temperaturas favorecem o desenvolvimento de fungos, 
bactérias e vírus na água e em ambientes fechados, 
quentes e úmidos, podendo gerar infecções oculares. 
Conjuntivites, ceratites, pterígio e catarata são as 
ocorrências mais comuns nessa época do ano.  

A conjuntivite é uma infecção que se dá na 
conjuntiva, membrana que recobre a parte branca do olho. 
São três os tipos: alérgica, bacteriana e viral. A do tipo 
alérgica tem como características coceira intensa, 
vermelhidão e lacrimejamento. A bacteriana, além de 
olhos vermelhos, apresenta grande inchaço e secreção 
amarelada, especialmente ao acordar. Já a conjuntivite 
viral provoca vermelhidão, sensação de desconforto 
(semelhante ____ entrada de areia nos olhos) e muito 
lacrimejamento. Além dos microrganismos que circulam 
no ar, a conjuntivite pode ser adquirida pelo contato dos 
olhos com agentes químicos presentes em filtros solar e 
hidratantes para cabelos. Preste atenção também nos 
dias ventosos. Eles aumentam o risco de corpos 
estranhos entrarem no seu olho, causando a conjuntivite 
alérgica. 

Para evitar as doenças relacionadas ____ 
exposição solar, principalmente a conjuntivite, utilize 
chapéus e óculos com lentes que tenham proteção contra 
raios UVA e UVB. Se você não se adapta aos óculos 
escuros, o mercado já oferece tipos de grau com filtros. 
Mas tome muito cuidado com a procedência. Um óculos 
sem proteção agride ainda mais o olho. A pupila atrás de 
uma lente apenas escura, por exemplo, dilata, o que 
favorece a entrada de radiação solar. Procure adquiri-los 
somente em estabelecimentos confiáveis. Óculos de grau 
necessitam de uma recomendação médica. 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - a 
b) a - à 
c) a - a 
d) à - à 
 

2) Em conformidade com o texto, quanto às 
características dos tipos de conjuntivite, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Conjuntivite alérgica. 
(2) Conjuntivite bacteriana. 
(3) Conjuntivite viral. 
 
(...) Coceira intensa, vermelhidão e lacrimejamento. 
(...) Olhos vermelhos, inchaço e secreção amarelada. 
(...) Vermelhidão, sensação de desconforto e muito 

lacrimejamento. 
 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

3) No fragmento “Mas tome muito cuidado com a 
procedência.”, o termo sublinhado pode ser substituído, 
porque NÃO altera o sentido, por: 
 
a) Porém. 
b) Logo. 
c) Portanto. 
d) Porque. 
 

4) O termo sublinhado em “Se você tem o hábito de ler 

exposto ao sol, não se esqueça da dupla óculos e 
chapéu.” introduz uma oração que indica: 
 
a) Oposição. 
b) Condição. 
c) Conclusão. 
d) Explicação. 
 

5) Quanto às vozes verbais, analisar os itens abaixo: 
 
I - “Esses produtos exigem receita médica.” está na voz 

ativa. 
II - “Receita médica é exigida por esses produtos.” está na 

voz passiva. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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6) Assinalar a alternativa em que a concordância está 
INCORRETA: 
 
a) O uso prolongado de ar-condicionado deve ser evitado. 
b) Os olhos ficam mais ressecados e algumas pessoas 

podem sentir um desconforto, como coceira e sensação 
de corpo estranho. 

c) Lembre-se de fazer frequentemente a limpeza do filtro, 
pois o acúmulo de ácaros pode provocar conjuntivite 
alérgica. 

d) Se você sentir alguma irritação no olho após sair da 
água, lave-os bem com algum colírio lubrificante. 

 

7) Em relação à colocação pronominal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É preciso atenção redobrada ao partir com a turma para 

locais que não conhece-se direito. 
b) Este estudo mostra que se pode aumentar as chances 

de ter câncer quando se é fumante ou se tem maus 
hábitos. 

c) Isso é para quem quer aproveitar os dias de sol no 
litoral ou mesmo na cidade e ainda refrescar-se. 

d) As pessoas que isolam-se ou experimentam a solidão 
são mais vulneráveis a doenças e sentem mais os 
sinais do envelhecimento. 

 

8) A palavra “acidentalmente” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Composição por aglutinação. 
d) Composição por justaposição. 
 

9) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Exercitar o abdômen não é benefício somente para 

fortalecer os músculos da região e ajudar a eliminar a 
barriguinha indiscreta. 

II - Exercícios abdominais proporcionam uma série de 
benefícios para a saúde, como o equilíbrio postural, a 
melhora na respiração e a proteção de áreas sujeitas a 
problemas na coluna. 

III - Estudos mostram que, ao longo dos anos, os 
músculos abdominais perdem grande parte de sua 
potência, devido à posição ereta. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

10) Quanto ao uso dos porquês, analisar os itens abaixo: 
 
I - Coleciona peças antigas porque as considera 

importantes. 
II - Sabe o porquê de tanta algazarra? 
 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Dentre os componentes que vêm instalados junto à 
placa-mãe de um computador, está o(a): 
 
a) Processador. 
b) Memória RAM. 
c) Chipset. 
d) Mouse. 
 

12) Considerando-se o Sistema Operacional Windows 7, 
assinalar a alternativa preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A ____________________ mostra quais janelas estão 
abertas no Sistema Operacional Windows, mesmo que 
minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo a 
alternância entre elas. É uma das maiores ferramentas 
desse sistema, podendo conter ícones e atalhos.  
 
a) Memória RAM 
b) Barra de tarefas 
c) Barra de execução 
d) Barra de acesso rápido 
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13) Considerando-se a barra do navegador Mozilla 
Firefox, ao utilizar o recurso destacado, digitando uma 
palavra ou frase e clicando no botão ENTER do teclado, 
este: 
 

 
 
a) Colocará a palavra ou texto digitada para corrigir a 

ortografia. 
b) Fará uma busca no Google referente à palavra ou frase 

digitada, mostrando a página carregada no navegador 
com a busca realizada. 

c) Colocará o site encontrado como favorito do navegador. 
d) Formatará o navegador com a página carregada. 
 

14) Considerando-se o Excel, em sua última versão, a 
função do Excel que permite retornar o valor da média em 
um conjunto de números é: 
 
a) = MED() 
b) = SUM() 
c) = MEDIA() 
d) = SOMAMED() 
 

15) Dentre as funcionalidades do Word 2013 
apresentadas na barra de acesso rápido, guia Revisão, e 
mostradas normalmente na barra de status, está o botão 

Contar Palavras  que apresenta: 
 
a) Estatísticas de números de páginas, número de 

palavras, número de caracteres e linhas do documento 
corrente. 

b) Estatísticas de documentos abertos recentemente 
quanto à contagem de palavras, apenas. 

c) Contagem de palavras de documentos do slide do 
PowerPoint. 

d) Contagem de palavras de documento da planilha do 
Excel. 

  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Analisar os itens abaixo: 
 
I - O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse 

direito deve ser protegido pela lei: ninguém pode ser 
arbitrariamente privado da vida. 

II - No Brasil ninguém será submetido à escravidão; a 
escravidão e o tráfico de escravos, sob todas as suas 
formas, são interditos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

17) Analisar a sentença abaixo: 

 
A consciência ecológica é o conhecimento e a 
compreensão que cada um possui de que é necessário 
cuidar da natureza e preservá-la (1ª parte). Os avanços 
industriais e consumistas são os principais aliados para o 
desenvolvimento ecológico adequado e o fim da 
degradação ambiental (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) De acordo com a Constituição Federal, em relação 
aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que além 
de outros visem à melhoria de sua condição social, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário.  
(---) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 

(---) Relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos.  

 
a) E - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - C. 
 

19) Com base na Constituição Federal, considerando-se 
os direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Homens e mulheres possuem direitos e obrigações 

diferenciados. 
b) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias. 

c) As pessoas podem sofrer tortura e/ou tratamento 
desumano e degradante. 

d) É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido 
o anonimato. 

 

20) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A saúde é direito de todos os munícipes e dever do 

Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à eliminação do risco de 
doenças e outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

II - As ações de saúde são de relevância pública, devendo 
sua execução ser feita preferencialmente através de 
serviços públicos e, complementarmente, através de 
serviços de terceiros.  

III - É permitido ao Município cobrar do usuário pela 
prestação de serviços de assistência à saúde mantidos 
pelo Poder Público ou contratos com terceiros. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

21) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
compete ao Município, EXCETO: 
 
a) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
b) Elaborar e executar o plano diretor. 
c) Instituir a Legislação Federal e a Estadual. 
d) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei. 
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22) Segundo a Lei Municipal nº 533/92, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) No ato de posse, o funcionário apresentará 

obrigatoriamente declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio e declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública, juntando inclusive a declaração do Imposto de 
Renda do exercício imediatamente anterior. 

(---) A posse em cargos públicos não dependerá de prévia 
inspeção médica oficial. 

(---) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto 
física e mentalmente para o exercício do cargo. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - E - C. 
d) E - C - E. 
 

23) Segundo a Lei Municipal nº 533/92, além do 
vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao 
funcionário as seguintes vantagens: 
 
I - Diárias. 
II - Gratificações adicionais. 
III - Abono familiar. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com a Lei Municipal nº 533/92, sem 
qualquer prejuízo, poderá o funcionário ausentar-se do 
serviço, por: 
 
a) Sete dias, em razão de casamento. 
b) Três dias, para doação de sangue. 
c) Sete dias consecutivos em razão de falecimento do 

cônjuge, companheira, país e filhos. 
d) Dois dias, para se alistar como eleitor. 
 

25) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o Contrato 
Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá a(s) 
disposição(ões) essencial(is): 
 
I - Identificação das necessidades de saúde estaduais e 

nacionais. 
II - Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, 

promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito 
regional e inter-regional. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

26) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, em relação às 
ações que estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

excetuado o do trabalho. 
b) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 
c) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
d) A formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua 
produção. 

 

27) De acordo com o Código de Ética Profissional, em 
relação aos direitos dos Médicos, analisar os itens abaixo: 
 
I - Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões 

de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação 
sexual, idade, condição social, opinião política ou de 
qualquer outra natureza. 

II - Indicar o procedimento adequado ao paciente, 
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 
respeitada a legislação vigente. 

III - Estabelecer seus honorários de forma abusiva e 
mesquinha. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

28) De acordo com o Ministério da Saúde, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A situação de saúde é um conjunto detalhado dos 
problemas e das necessidades de uma população em um 
dado território em um tempo estabelecido. Constitui-se em 
subsídio fundamental para o processo de planejamento de 
ações para o enfrentamento contínuo dos problemas 
identificados (1ª parte). As condições de vida de grupos 
sociais nos territórios definem um conjunto de problemas, 
necessidades e insatisfações. Essas condições de 
existência podem ser boas ou ruins, e se modificam para 
melhor ou pior, a depender da participação de instituições 
de governo e da própria população (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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29) Segundo o Ministério da Saúde, para entender a 
noção de situação de saúde, é fundamental considerar, 
EXCETO que: 
 
a) A saúde não pode ser entendida como ausência de 

doenças. Não existe pessoa ou população 
absolutamente livre de qualquer processo patológico, a 
não ser transitoriamente. 

b) Cada indivíduo e cada comunidade, em dado momento 
de sua existência, sentem necessidades e correm 
riscos que lhes são próprios seja em função da idade, 
sexo, ou outros atributos individuais, seja em 
decorrência de sua localização geográfica e ecológica, 
sua cultura e nível educacional ou ainda por sua 
situação econômica e social, os quais afetam em maior 
ou menor grau suas possibilidades de realização 
pessoal e coletiva.  

c) A situação de saúde é um atributo individual, isto é, da 
pessoa humana. 

d) A análise da situação de saúde implica a identificação 
dos perfis de necessidades e problemas hierarquizados 
pelos diferentes atores sociais que interagem 
cotidianamente. 

 

30) Em relação aos tumores hepáticos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os hemangiomas, que consistem em espaços 

vasculares ectásicos dilatados medindo em geral 
menos de 4cm de diâmetro, são os tumores hepáticos 
mais comuns e apresentam potencial maligno. 

b) O adenoma hepático é mais comum em homens e 
ocasionalmente pode ser encontrado em mulheres em 
uso de anticoncepcionais orais. 

c) A hiperplasia nodular focal é um pseudotumor hepático 
incomum, que possivelmente deriva de uma alteração 
hamartomatosa dentro do fígado. 

d) O carcinoma hepatocelular é diagnosticado por 
cintilografia com hemácias marcadas e o tratamento 
consiste em quimioterapia e radioterapia. 

 

31) Em relação à taquicardia ventricular, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Pacientes com taquicardia ventricular monomórfica 

podem apresentar morte súbita ou sintomas de 
rebaixamento do nível de consciência, como pré-
síncope ou síncope franca. 

b) A taquicardia ventricular durante infarto agudo do 
miocárdio sempre é monomórfica. 

c) Arritmias ventriculares sustentadas nas primeiras 48 
horas após infarto agudo do miocárdio impõem risco 
aumentado de futuras arritmias espontâneas. 

d) A terapia aguda para a taquicardia ventricular é 
independente do grau de instabilidade hemodinâmica 
que acompanha a arritmia. 

 

32) Considerando-se o sarampo, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É uma doença febril exantemática aguda altamente 

infecciosa, de etiologia viral, transmitida por via 
respiratória. 

(---) É um vírus DNA com apenas um sorotipo pertencente 
ao gênero Morbillivirus da família Paramyxoviridae. 

(---) Caracteriza-se por febre alta, tosse, coriza, 
conjuntivite e exantema maculopapular generalizado. 

(---) As manchas de Koplik, ou enantemas na mucosa 
oral, são consideradas patognomônicas do sarampo. 

 
a) C - E - C - C. 
b) E - C - E - E. 
c) C - E - C - E. 
d) E - C - E - C. 
 

33) É uma característica de derrame pleural exsudativo de 
etiologia reumatoide: 
 
a) Aspecto macroscópico seroso a totalmente 

hemorrágico com alto nível de amilase. 
b) Presença de cristais de colesterol e glicose < 40mg/dL. 
c) Aspecto macroscópico turvo e nível de glicose igual ao 

nível sérico. 
d) Aspecto macroscópico amarelo esverdeado e nível de 

glicose igual ao nível sérico. 
 

34) Em relação ao sangramento retal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Hematoquezia leva a pensar em sangramento no trato 

gastrintestinal digestivo alto, enquanto a melena 
costuma indicar lesão localizada ao longo do ceco, 
cólon, reto ou ânus. 

b) A identificação de hemorroidas ou fissura como a causa 
provável de sangramento aumenta a necessidade de 
investigação maior no momento. 

c) A presença de anorexia, emagrecimento e anemia em 
pacientes idosos assintomáticos ou com queixas 
digestivas vagas e a presença de sangue oculto nas 
fezes levantam forte possibilidade de doença 
inflamatória intestinal. 

d) Na investigação do sangramento de trato gastrintestinal 
alto, o paciente deve ser encaminhado à endoscopia 
digestiva alta, que é o método mais sensível e 
específico nessa situação. 
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35) Em relação às síndromes demenciais, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Depressão geriátrica é a depressão que se apresenta 

em uma pessoa idosa e que tenha tido pelo menos três 
episódios depressivos ao longo da vida. 

b) A depressão associada à alteração de marcha de 
origem não osteomuscular, geralmente é primária e, 
raramente, está associada a processo demencial. 

c) Benzodiazepínicos são recomendados para tratar 
ansiedade secundária à depressão, especialmente em 
idosos. 

d) Doses maiores do que 60mg de fluoxetina ou 
citalopram e 100mg de sertralina no idoso, aumentam 
significativamente o risco de efeitos colaterais, como 
tremor e ulcerações gastroduodenais, sem haver 
significativo incremento terapêutico. 

 

36) Considerando-se a insuficiência mitral, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Pode resultar de anormalidades ou processo de 

doença que afete um ou mais dos cinco componentes 
funcionais do aparato valvar mitral: cúspides, anel, 
cordas tendíneas, músculos papilares e miocárdio 
subjacente. 

(---) Pacientes com insuficiência mitral isolada crônica leve 
a moderada, geralmente são sintomáticos e 
apresentam dispneia acompanhada de fadiga.  

(---) A ocorrência de edema agudo de pulmão em 
pacientes com insuficiência mitral aguda grave é 
incomum. 

(---) O achado mais característico na ausculta da 
insuficiência mitral crônica grave é um sopro sistólico 
com graduação mínima de III/VI, geralmente 
holossistólico. 

 
a) C - E - E - C. 
b) E - C - C - E. 
c) C - E - C - E. 
d) E - C - E - C. 
 

37) Quase todas as classes de medicamentos têm 
potencial para causar delirium em pacientes vulneráveis, 
mas alguns medicamentos específicos são os mais 
comumente implicados, e devem ser utilizados com 
cautela nos pacientes idosos. Assinalar a alternativa que 
apresenta uma droga com efeito anticolinérgico que pode 
causar delirium: 
 
a) Anti-histamínico.  
b) Antitérmico.  
c) Analgésico. 
d) Benzodiazepínicos. 
 

38) A incontinência urinária é definida como uma perda 
involuntária de urina de gravidade suficiente para ser 
considerada problema de saúde e/ou social. Em relação a 
essa patologia, que acomete muitos idosos, assinalar a 
alternativa que apresenta uma opção de tratamento para a 
incontinência urinária de urgência:  
 
a) Duloxetina 60mg por dia. 
b) Alfuzosina 10mg por dia. 
c) Pseudoefedrina 90mg por dia. 
d) Injeções periuretrais de alfa-adrenérgicos. 
 

39) Paciente masculino, 65 anos, chega ao consultório do 
Geriatra com familiar que relata quadro de síndrome 
demencial insidiosa. Diante do caso clínico, é solicitada 
cintilografia de perfusão cerebral que demostra 
hipoperfusão em região bitemporal anterior assimétrica, 
mais evidente à esquerda. Após resultado do exame de 
imagem, a principal hipótese diagnóstica desse paciente 
é: 
 
a) Doença de Parkinson.  
b) Demência com corpos de Lewy. 
c) Demência vascular. 
d) Demência semântica. 
 

40) Assinalar a alternativa que cita a droga de escolha no 
tratamento da depressão em um paciente demenciado: 
 
a) Amitriptilina. 
b) Onlazapina. 
c) Imipramina. 
d) Citalopram. 
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