INSTRUÇÕES

GERAIS

AOS CANDIDATOS

I. ConfIra se este caderno contém 60 (sessenta) questões, distribuídas
o quadro abaixo:

2. Verifique
comunique,
3. Em cada

se

Caso exista

não há imperfeições
gráficas.
imediatamente,
ao Fiscal.

questão

há APENAS

UMA

resposta

algum

confonne

problema,

certa.

4. ConfIra se o seu nome e o seu n úmero de inscrição constam no Cartão de
Respostas que você recebeu. Não o dobre e nem o amasse.
5. Assine o verso do seu Cartão de Respostas, conforme a assinatura
no seu documento de identidade.
6. Esta prova terá a duração
término às 12h.

máxima

de quatro

horas,

que consta

tendo seu início

às Bh e

7. Para preenchimento do Cartão de Respostas, o candidato só poderá utilizar
caneta esferográfica azul ou preta e lápis preto n o 2, não podendo pedir
emprestado e nem emprestar material.
8. O candidato que sair antes das lOh e 30min deverá, obrigatoriamente,
devolver todo o material desta prova ao Fiscal. Após este horário, será
permitido levar o boletim de questões.
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(C)o bom negro, o bom branco e cigarro
(D)nação brasileira e camarada.
(E) cigarro e nação brasileira.

Texto I

4. A alternativa que altera, semanticamente, o
fragmento "...o bom negro e o bom branco/ Da
nação brasileira! Dizem todos os dias/ Deixa disso

PRONO1v:UNAIS

da

camara,

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da nação brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.

I. Sobre o texto, é correto afirmar que

(A)ele pode ser utilizado para mostrar que a Língua
Portuguesa não é homogênea.
(B) somente na escrita, o povo brasileiro emprega
corretamente os pronomes átonos.
(C)os quatro primeiros versos foram escritos
seguindo a ordem direta do português.
(D)o uso da ênclise, de modo geral, é a colocação
mais comum entre todos os brasileiros.
(E) segundo a norma do português padrão, tanto faz
M d' "
~
"
iliz
.~

"

ar

a

J.orma

D

e

a...

ou

a

já que ambas estão corretas
contexto.

J.orma

'
a-me...

independente

5. De acordo com o texto, o autor nos faz ver que
I.

Há diferença entre a gramática do professor e a
gramática do aluno .
n. A gramática do professor e do aluno é a mesma
que serve de base para o mulato sabido.
m. Sempre, independentemente de cor e de classe
social, o povo brasileiro, ao escrever, toma por
base a gramática normativa.
N. Entre todos os brasileiros, a Língua Portuguesa
não apresenta nenhuma alteração sintáticosemântica.

"

,

de

2. Os vocábulos nucleares dos Sintagmas Nominais
"...(d)o mulato sabido... " e "...o bom negro e o
b

om

b

ranco...

"

e

(A)O bom negro e o bom branco da nação brasileira
dizem todos os dias: deixa disso, camarada.
(B)O camarada da nação brasileira diz todos os dias
para que o bom negro e o bom branco deixem disso.
(C)O bom negro e o bom branco da nação brasileira
dizem ao camarada, todos os dias, que ele deixe
disso.
(D )Deixe disso, camarada. Dizem, todos os dias, o
bom negro e o bom branco da nação brasileira.
(E) Todos os dias, o bom negro e o bom branco da
nação brasileira dizem para o camarada que deixe
disso.

(Andrade, Oswald)

ut

"'

...,

(A)Apenas
(B)Apenas
(C)Apenas
(D)Apenas
(E) Apenas

, sao

(A)sabido, negro, branco.
(B)mulato, bom, branco.
(C)sabido, bom, bom.
(D)mulato, negro, bom.
(E) mulato, negro, branco.
3. De acordo com a sintaxe, a alternativa onde os
vocábulos apresentain a mesma função é:

(A) cigarro e camarada.
(B)do professor, do aluno, do mulato sabido.
3

as afirmativas n e IV estão corretas.
a afirmativa m está correta.
as afirmativas I e n estão corretas.
a afirmativa IV está correta.
a afirmativa ri está correta.
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6. Quanto à fornlação do texto, podemos afirnlar

..II.

Texto n

que

,! AM~

(A)o articulador M!! divide o texto em duas partes.
(B)os três primeiros versos do texto compõem a sua
primeira parte; já os outros compõem a parte final.
(C)ele se divide em três partes, cada uma composta
por três versos.
(D )o articulador M!! introduz a terceira parte do
texto.
(E) os dois primeiros versos compõem a primeira
parte; o terceiro, o quarto e o quinto versos formam
a segundaparte; os outros formam o final.
7. Que
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alternativa

justifica

o título
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do texto ?

(A)O uso indiscriminado de pronomes de vários
tipos.
(B)Através desse título, o autor quer mostrar que,
apesar da Gramática Normativa impor um
determinado tipo de colocação pronominal,
a
maioria dos brasileiros utiliza um outro tipo que,
por pertencer à variante não-padrão, fere a norma
culta da lÍngua.
(C)No texto, a palavra Pronominais chama a
atenção,predominantemente, para o uso da ênclise.
(D)Através do título, o autor quer mostrar,
unicamente, a simples forma de utilizar os
pronomes do português.
(E)A palavra Pronominais é utilizada para justificar
que há, semanticamente, diferença entre um
pronome átono utilizado após o verbo e um
pronome átono utilizado antes do verbo.

8. Sobre a parte verbal que compõe o Texto 11,
podemos afirmar que:

(A)ela foi escrita levando em consideração,
predominantemente, a variante padrão da Língua
Portuguesa.
(B)ela foi escrita levando em consideração,
predominantemente, a variante não-padrão da
Língua Portuguesa.
(C)o autor utiliza na primeira e na terceira situações
a variante padrão, já na segunda e na quarta
situações ele utiliza a variante não-padrão.
(D)ela foi toda escrita com base na variante padrão
da Língua Portuguesa.
(E) somente na primeira situação o autor utiliza a
variante padrão da língua.
9. No contexto do diálogo, qual a característica
predominante encont~ada nas respostas do
inquirido?
(A)O uso do verbo saber.
(B)A repetição da palavra sei.
(C)A utilização do pronome seu.
(D)A
expressividade lingtiística
insegurançado inquirido .
(E)O uso do vocativo.
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10. Sobre a palavra !!jf!, que foi utilizada em "...o
depoente está a fim de tomar uma bifa na
orelha?", podemos dizer que ela foi utilizada

Texto

II lFICIIl

PM/.MIE

IIEPSEC
11111 SIPEIII.

m

Dois turistas encontram um cemitério
brasileiro (argentino etc.). Vêem uma lápide onde
se lê que ali jaz um político e um homem honesto.
E um dos turistas comenta que é estranho. Os
brasileiros (argentinos etc.) enterram duas pessoas
no mesmo túmulo.
(pOSSENTI, Sírio. Os humores da

(A)no sentido lacónico.
(B)para dar mais importância ao texto.
(C)no sentido de safanão.
(D)com o objetivo de mostrar que não é tão
importante falar a verdade.
(E) com o objetivo de mostrar que o vocabulário do
inquiridor é muito rico.

língua. Adaptação)
13. Sobre o texto, é correto afirnlar que:

II. Que alternativa não está em conformidade com
a estrutura sintático-semântica do português, com
relação à posição da expressão por acaso, que
aparece na situação 1?

(A)nele predomina o período simples.
(B)ele
apresenta, na sua composição,
frases
nomInaIs.
(C)o verbo que compõe o seu primeiro período é de
natureza intransitiva.
(D)a maioria dos períodos que o compõe são

(A)O depoente sabe de algum esquema no
orçamento, por acaso?
(8)0 depoente, por acaso, sabe de algum esquema
no orçamento?
(C)O depoente sabe, por acaso, de algum esquema
no orçamento?
(D )O depoente sabe de algum, por acaso esquema
no orçamento?
(E) 0 depoente sabe de algum esquema,por acaso,
no orçamento?

compostos.
(E) ele mescla, no seu todo,

A expressão "O seu, Excelência."

14. Segundo o texto, o conector e, utilizado em
"...que ali jaz um político ~ um homem honesto. ",
leva um dos turistas a inferir, de forma irônica, que

(A)primeiramente se enterrou o político e,
posteriormente, o homem honesto.
(B)se trata de duas pessoasdiferentes.
(C)tanto faz ser político ou não, todas as pessoas
são honestas, até que se prove o contrário, por isso
podem ser enterradasjuntas.
(D)se trata de uma mesmapessoa.
(E) todo político é um homem honesto.

mostra que o

inquirido está comprometido com a verdade.
li. A expressão " Sim, Excelência. " comprova
superioridade do inquiridor.
m. Há um desnivelamento claro
personagens.
IV .O objetivo do inquiridor

entre

simples e

composto.

12. Sobre o texto, leia as seguintes assertivas
I.

períodos

a

as duas

é chegar à verdade,

15. A expressão anafórica onde, que aparece no
texto, substitui a palavra

independente de culpados.

Estão corretas apenas as assertivas

(A)cemitério.
(B)brasileiro.
(C)argentino.
(D)lápide.
(E)turistas.

(A)I e II.
(B)II e m.
(C)I, m e IV.
(D)I, II, m e IV.
(E) II, m e IV.
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19. No fragmento "E um dos turistas comenta que é
estranho. Os brasileiros
(argentinos etc.)... ", o
ponto
que liga os dois períodos pode ser
substituído, sem que se lhe altere o sentido, pelo
conector

16. De acordo com o texto, o uso dos parênteses e
do etc indicam que
(A)o cemitério pode ser brasileiro, argentino ou de
uma outra nacionalidade qualquer.
(B)somente
nos cemitérios
brasileiros
e nos
argentinos, duas pessoas são enterradas em um
mesmo túmulo .
(C)apenas o cemitério brasileiro e o cemitério
argentino apresentam normas e leis que obrigam,
por economia de espaço, o enterro de mais de uma
pessoa em um mesmo túmulo .
(D)os
cemitérios
brasileiros
e
argentinos
apresentam valor sinonírnico porque possuem as
mesmas características.
(E) o enterro de duas pessoas em um mesmo túmulo
só acontece nos países da América do Sul.

(A)mas.
(B)todavia.
(C)pois.
(D)contudo.
(E)no entanto.
20. Qual a infonnação correta sobre o período
"Vêem uma lápide onde se lê que ali jaz um político
e um homem honesto. "?

(A)É um período que, sintaticamente, apresenta
uma relação de equivalência entre as orações.
(B)Ele não está em confonnidade com a estrutura
da Língua Portuguesa.
(C)Apresenta, na sua composição, orações de
natureza coordenativa.
(D)É um período formado por orações que, por
apresentarem uma relação de dependência, se
completam semânticae sintaticamente.
(E)E formado por orações que apresentam idéias
adversas.

17. Sobre a palavra jaz, que aparece no texto em
". .~ um político. ..", não podemos afirmar que

(A)significa estar inumado.
(B)apresenta o sentido de estar imóvel.
(C)é cognata do verbo jazer.
(D)tem o mesmo sentido de lugar.
(E) significa estar sepultado.
18. Transformando para a voz passiva a oração
"Dois
turistas
encontram
um
cemitério
brasileiro..."
e preservando
a mesma carga
semântica, a única alternativa incorreta é:

21. No Brasil, a hanseníaseapresenta altos índices
de prevalência, apesar de ser doença de fácil
tratamento. O desafio é descobrir a doença logo no
seu início, pois, assim, pode-se obter sua cura sem
sequelas. Acerca dos aspectos clínicos dessa
doença, assinalea alternativa correta.
(A)As manifestações neurológicas são mais vistas
nas formas indeterminadas.
(B)Na forma virshoviana, afora as lesões de pele e
de mucosas, podem ocorrer lesõesviscerais.
(C)As fonnas dimorfa e virshoviana distinguem-se
das demais pela presença de alteração de
sensibilidadedas lesõescutâneas.
(D)Facies leonina, tubérculo e nódulos cutâneos
são característicasmarcantes da forma tuberculóide.
(E)Casos não classificados quanto à forma clínica
são considerados, para fins de tratamento, como
paucibacilares.

(A)Um cemitério brasileiro é encontrado por dois
turistas.
(B)Encontra-se um cemitério brasileiro.
(C)Encontram dois turistas um cemitério brasileiro.
(D)É encontrado, por dois turistas, um cemitério
brasileiro.
(E)Por dois turistas, é encontrado um cemitério
brasileiro.
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25. Com relação às hepatites virais, é incorreto
afirmar que

22. Dados da Organização Mundial de Saúde
COMS) estimam que a epidemia de tabagismo
atinge hoje, no mundo, um bilhão de consumidores
e que ocorrem 3,5 milhões de óbitos anuais por
doenças relacionadas ao consumo do cigarro. Em
geral, o início do tabagismo dá-se na adolescênciae
sua manutenção deve-se a uma tendência genética
associada à modulação neuroquímica de um dos
componentesdo produto. Esse componente é oCa)

(A)pacientes
portadores
da forma crônica de
hepatite B procedentes da região amazônica devem
realizar a sorologia para hepatite delta.
(B)a ausência de anticorpos anti-HA V IgM toma
dificil a formulação do diagnóstico de hepatite A.
(C)o diagnóstico de hepatite B ou C implica a
necessidade de se pesquisar o risco de co-infecção
pelo lllV.
(D)os únicos fatores de risco exclusivos da hepatite
C são a transfusão de sangue ou hemoderivados
antes de 1993 e o uso de cocaína inalada.
~E)a
presença do antígeno HbsAg e ausência do
anticorpo anti-HBs seis meses após o diagnóstico
de hepatite B aguda é indicativa de cura.

(A)acetaldeído.
(B)benzopireno.
(C)nicotina.
(D )amônia.
(E)monóxido de carbono

23. Um paciente com quarenta anos de idade,
assintomático e sem comorbidades associadas,tem
a medida de sua pressão arterial nos níveis de 150 x
95 mm de Hg, aferida em duas consultas realizadas
com intervalo de um mês. Nessa situação, deve-se
optar por um tratamento farmacológico que alie
melhor eficácia e menor custo, que, no caso, situase no grupo dos
(A)diuréticos.
(B)beta bloqueadores.
(C)inibidores
da
enzima
conversora
angiotensina.
(D)antagonistas do cálcio.
(E) antagonistasde receptores da angiotensina.

26. É exemplo de enfennidade
proteinúria de origem renal a

I
II
m
IV

via sub-cutânea.

(C)brometo

de

ipratrópio

e

salbutamol

Assinale a alternativa correta.

(A)Apenas o item I está certo.
(B)Apenas os itens II e m estão certos.
(C)Apenas os itens m e IV estão certos.
(D)Apenas os itens I, II eIV estão certos
(E) Todos os itens estão certos.
27. As drogas antidiabéticas orais representam
importante recurso para o tratamento do diabetes
tipo 2. Com relação ao seu principal mecanismo de
ação, é correto afirmar que
(A)as biguanidas aumentam a secreção de insulina.
(B)os inibidores da a1fa-glucosidae diminuem a
resistência insulínica.
(C)as sulfoniluréias
aumentam a secreção de
insulina.
(D)as tiazolidinodionas
diminuem a produção
hepática de glicose.
(E)as metiglinidas tem ação semelhante às das

VIa

inalatória.
I

litíase renal.
tuberculose renal.
neoplasia benigna renal
trombose de veia renal.

da

24. Um paciente com vinte anos de idade que
procure o pronto-socorro com quadro de asma de
moderada intensidade deve receber como
tratamento inicial, para alívio imediato dos
sintomas,
(A)oxigênio.
(B)adrenalina

que pode causar

(D)salbutamol
via inalatória.
(E)hidrocortisona
via intravenosa

biguanidas.
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28. Portadores de artrite reumatóide apresentam
mais comumente comprometimento
articular da
seguinte forma:
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31. No quinto dia pós-operatório de colecistectomia
por laparotomia, um paciente apresentabom estado
geral, com 37,5 °C e sinais de infecção de ferida
operatória. Assinale a alternativa que apresenta a
melhor conduta a ser adotada com essepaciente.

(A)acometimento simétrico de articulações, rigidez
articular de longa duração e deformidade.
(B)destruição articular progressiva e presença de
tofos.
(C)monoartrite
dolorosa
com imobilidade
do
membro acometido .
(D )poliartrite
assimétrica com encurtamento
e
deformidade do membro acometido .
(E)rigidez articular de curta duração, nódulos de
Heberden e Bouchard e deformidades.

(A)antibioticoterapia
até o desaparecimento da
febre
(B)antibioticoterapia de amplo espectro e drenagem
ampla da ferida
(C)apenas drenagem ampla da ferida
(D)drenagem da ferida e cultura e antibiograma da
secreção
(E) exame ultra-sonográfico
para definir a conduta

29. Um paciente portador de doença pulmonar
obstrutiva crônica, forma moderada, apresenta o
resultado de uma gasometria arterial colhida com
Fi02 de 21% com os seguintes valores: pH = 7,30;
Pa02 = 55 mm de Hg; PaC02 = 55 mm de Hg; BE
= -I; bicarbonato = 20 Meq/L e Sat de 02 = 87%.

da parede abdominal

32. No paciente com traumatismo de crânio e face,
a conduta inicial mais importante é
(A)manter a circulação.
(B)proteger a coluna cervical.
( C)assegurar a permeabilidade das vias aéreas.
(D)realizar tomografia computadorizada de crânio.
(E) determinar o escore da Escala de Coma de

Com tal resultado, é possível diagnosticar
(A)alcalose metabólica.
(B)acidose respiratória.
(C)alcalose respiratória.
(D)acidose metabólica.
(E) distúrbio misto respiratório.
30. A respeito do quadro clínico
adulto, é correto afinnar que

IE IFICIIl
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Glasgow.
33. Assinale a alternativa que apresenta o fator
mais comumente associado ao aparecimento de
hérnia incisional.
da malária no

(A)complicações pulmonares pós-operatórias
(B)infecção da ferida operatória
( C)obesidade
(D)idade avançada do paciente
(E) sexo feminino do paciente

(A)o coma da malária é mais frequentemente
causadopelo P/asmodium vivax.
(B)a febre, na maioria das vezes, pode ser
classificada como do tipo contínua.
(C)quadros nefríticos são mais encontrados nos
casos de febre quartã.
(D)os portadores da forma crônica apresentam
hepatoesplenomegaliade consistênciafim1e.
(E) sinais de hipoglicemia são mais encontrados nas
infecções causadaspor P /asmodium ma/ariae .
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34. Na operação para apendicite aguda, deve-se
indicar a colocação de um dreno

37. Uma paciente do sexo feminino, quarenta anos
de idade, apresenta nódulo único na tireóide com
4 cm de diâmetro. A punção-biópsia com agulha
fina revelou presença de células foliculares. Nessa
situação, a melhor conduta a ser adotada será

I. em vigência de peritonite generalizada.
II. na presença de.abscessona fossa ilíaca direita.
m.sempre que houver necrose e perfuração do
apêndice.

(A)o acompanhamento clínico, com avaliações
ecográficas semestrais.
(B)repetir a biópsia com agulha fina, na expectativa
de identificar sinais de malignidade.
(C)repetir a biópsia com agulha de grosso calibre.
(D)indicar
a
lobectomia
tiroidiana
com
istmectomia.
(E) solicitar cintilografia da tireóide para avaliar a
captação do nódulo.

Assinale a alternativa correta.

(A)Apenas o item I está certo.
(B)Apenas o item n está certo.
( C)Apenas os itens I e m estão certos.
(D)Apenas os itens n e m estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.
35.

A

dosagem

carcinoembrionário

sérica

do
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antígeno

38. Assinale o melhor tratamento para uma paciente
que se apresenta com colecistite aguda.

(CEA) é indicada para o(a)

(A)diagnóstico
de adenocarcinoma colorretal
inicial.
(B)vigilância de pessoas com história familiar de
câncer colorretal.
(C)diagnóstico de metástasedo câncer colorretal.
(D )vigilância de pessoas com baixo risco para
adenocarcinomacolorretal.
(E) acompanhamento de pacientes operados de
adenocarcinomacolorretal.

(A)colecistectomia em caráter de urgência relativa
(B)antibioticoterapia
e
colecistectomia
após
período
de sete a dez dias de tratamento
conservador

36. Uma paciente é admitida com quadro clínico
compatível com pancreatite aguda leve. A ecografia
do abdome revela colelitíase. Nessa situação, o
melhor
momento
para
a
realização
da
colecistectomia será

39. Um homem de vinte anos de idade queixa-se de
incômodo na região inguinal direita, que se acentua
durante esforços fisicos. No exame, foi detectada a
presença de abaulamento em região inguinal direita,
que se acentua à manobra de Valsalva. O
diagnóstico é de uma pequena hérnia inguinal. A
partir dessemomento, deve-se

(C)antibioticoterapia,
remissão
do
processo
inflamatório e colecistectomia eletiva
(D)antibioticoterapia e esfincterotomia endoscópica
(E) colecistostomia após dez dias de tratamento
conservador

(A)nas primeiras 24 h após a intemação, visando à
desobstrução do colédoco.
(B)nas primeiras 48 h, pelo risco de novo episódio
de pancreatite.
(C)após a remissão clínica e laboratorial do quadro,
porém na mesma intemação hospitalar.
(D)após quatro semanasde estabilização do quadro
clínico.
(E) após oito semanasde estabilização clínica.

(A)encaminhar o doente para o cirurgião, pois é
bom que ele seja operado logo.
(B)solicitar que o doente não faça esforços fisicos e
volte em seis meses para ser reavaliado.
(C)solicitar
estudo ultra-sonográfico
da região
inguinal para confirmar o diagnóstico, antes de se
decidir por uma conduta definitiva.
(D)solicitar radiografia de tórax, eletrocardiograma
e estudo da coagulação sangiiinea, para, então,
estabelecer-se a indicação cirúrgica.
(E) aconselhar o doente a aguardar a evolução,
tendo em vista o pequeno tamanho da hérnia.
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40.

Um

paciente

ictérico,

submetido

a

uma

43. O início da puberdade na adolescência é
definido pelo aparecimento dos caracteres sexuais
secundários e classificado
pelos Critérios
de
Tanner. Assinale a alternativa que apresenta o
primeiro caracter sexual secundário que aparece,
respectivamente, em meninas e em meninos.

colangiopancreatografia
endoscópica
retrógrada
desenvolve, 24 horas após, dor em hipocôndrio
direito, febre, confusão mental e hipotensão. Nessa
situação, o diagnóstico provável é de

(A)pancreatite aguda.
(B)colecistite aguda.
(C)fistula duodenal.
(D)lesão de colédoco.
(E) colangite aguda supurativa.

(A)aumento

do pênis em

comprimento
(B)aparecimento dos pêlos axilares -crescimento
dos testículos
(C)elevação do mamilo -mudança na voz
(D )aparecimento de pêlos pubianos -crescimento
do pênis em diâmetro
(E)aparecimento do broto mamário -crescimento
dos testículos

41. Com relação aos dois primeiros anos de vida de
uma criança com desenvolvimento normal, assinale
a alternativa incorreta.
(A)Aos doze meses, a criança apresenta capacidade
de pinça com o dedo indicador e o polegar .
(B)Aos dois anos, a criança está na fase das birras.
(C)A partir de um ano e meio, a criança começa a
usar a colher para comer .
(D)É uma fase de manipulação dos genitais e
masturbação.
(E) Aos dezoito
esfincteres.

da auréola -crescimento

44. Considera-se retardo puberal a ausência de
qualquer caracter sexual secundário em meninas e
em meninos, respectivamente, a partir das seguintes
idades:
(A) 12 e 13 anos

meses, inicia-se

o controle

dos

42. A desnutrição
energético-proteica
(DEP),
provocada pela fome crônica, é a principal doença
nutricional
do ser humano, revestindo-se,
na
criança, de uma grande morbimortalidade,
com
graves
prejuízos
para
o
seu
completo
desenvolvimento fisico e mental. As alterações
metabólicas do desnutrido não incluem a

(B)13

e 14 anos

(C)14

e 15 anos

(D)15

e 15 anos

(E) 15 e 16 anos.

45. Uma criança nonnal a tenno

(A)dobra de peso ao redor dos três mesesde vida.
(B)cresce, em geral, 15 cm nos primeiros seis
mesesde vida.
(C)dobra sua ~tura ao fin~ do primeiro ano de
vida.
(D)triplica seu peso ao redor dos seis meses de
vida.
(E) cresce cerca de 10 cm ao ano na idade préescolar.

(A )hipematremia.
(B)diminuição dos lipídeos totais.
( C)hipoglicemia.
(D)diluição dos espaçosIC e EC.
(E) hipopotassemia.
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46. Um paciente de nove anos de idade é levado por
sua mãe para uma consulta de rotina em um
ambulatório de pediatria. Ela informa que a criança
apresenta, diariamente, quadro de dispnéia, tosse e
chiado no peito, e que, no último mês, apresentou
sintomas noturnos por três vezes, além de duas
internações no pronto-socorro do hospital. Disse
também que há história de asma na família. De
acordo com o Consenso Brasileiro de Asma de
2002, julgue os itens que se seguem, relativos à
situação descrita acima.
I.

O antileucotrieno poderá ser associado como
medicação alternativa ao corticóide inalatório e
Beta 2 agonista de longa duração no tratamento
de manutençãodessepaciente.
II. O paciente deverá receber Beta 2 agonista de
longa duração para o alivio das crises associado
a corticóide oral em dias alternados.
III. Não há indicação para o tratamento de
manutenção desse paciente com corticóide
inalatório por se tratar de quadro de asma
intermitente,
segundo
classificação
do
Consenso.
IV. Deverá ser iniciado esquema de manutenção
desse paciente com corticóide inalatório e Beta
2 agonista de longa duração, com prescrição de
Beta 2 agonista de curta duração para o alivio
das crises.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)O.
(B)l.

.E ..L
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apresenta, para a situação descrita, um diagnóstico
provável e o tratamento adequado.
(A)tuberculoseesquema tríplice
(B)pneumonia por micoplasma -claritromicina
(C)coqueluchesulfametoxazol e trimetropin
(D)bronquiolitepenicilina benzatina
(E) asma -salbutamol

48. A cetoacidose diabética é a urgência
endocrinometabólica mais comum na inf'ancia,
ocorrendo como primeira manifestação do diabetes
insulinodependente em cerca de 30% a 40% das
crianças e dos adolescentes. O diagnóstico dessa
condição baseia-se em critérios clínicos e
laboratoriais, que não incluem
(A)respiração acidótica.
(B)alteração do sensório.
( C)desidratação .
(D)7,4 < pH < 7,5.
(E)glicemia;?: 300 mg/dL

49. As parasitoses intestinais constituem uma das
enfermidades
mais
comuns
da humanidade,
apresentando
ampla
distribuição
geográfica,
representando graves problemas de ordem sanitária
e social nos países subdesenvolvidos e causando
infecção grave quando atingem crianças menores.
Assinale a alternativa
que apresenta apenas
parasitas que fazem ciclo pulmonar .

(C)2.
(D)3.
(E)4.

47. Um estudante com sete anos de idade é levado
ao serviço médico por apresentar tosse seca
persistente,
sem horário
preferencial,
há
aproximadamente quinze dias. A mãe afinna que,
nos primeiros cinco dias da doença, havia também
febre baixa, cefaléia, rouquidão e mialgia. Afinna
também que um outro filho, com treze anos,
apresentou quadro semelhanteno mês anterior, mas
que se curou espontaneamente.No caso atual, foi
solicitado raio-X de tórax, que evidenciou infiltrado
intersticial bilateral difuso, apesar de um quadro
clínico pouco expressivo. Assinale a alternativa que

(A)enterobius venniculares -ascaris lumbricóides
giárdia lamblia
(B)áscaris lumbricóides -trichuris
trichiura
entamoeba histolítica
( C)hyrnenolepis nana -.estrongilóides estercoralis
enterobius venniculares
(D)hyrnenolepis nana -giárdia
lamblia -trichuris
trichiura
(E) ancilostoma duodenale -áscaris lumbricóides
estrongilóides estercoralis

-

-
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50. As anemias carenciais constituem um dos mais
importantes
problemas
de
saúde
pública,
especialmente em países em desenvolvimento,
afetando especialmente crianças entre seis meses e
três anos de idade, assim como gestantes e mulheres
em idade fértil. Assinale a alternativa que apresenta
um exame que se altera precocemente na anemia

52.
Nos
países desenvolvidos,
as amplas
implementações de intervenções para a redução da
transmissão vertical do mv resultaram na redução
significativa da incidência de casos de crianças com
AIDS. Com relação a esse assunto, é incorreto
afirmar que

ferropriva.

(A)o
diagnóstico
precoce
das
pacientes
soropositivas, possibilitando intervenção com antiretrovirais, ainda não alcançou a cobertura ideal no
Brasil.
(B)o
aleitamento materno
para gestantes
soropositivas é importante, não aumentando o risco
de transmissão.
(C)a transmissão vertical do I-llV, sem nenhuma
intervenção, situa-se em torno de 20% e, com o uso
combinado de determinadas intervenções, pode ser
reduzida para menos de 1%.
(D)a carga viral elevada e a ruptura prolongada das
membranas amnióticas são reconhecidas como os
principais fatores associados à transmissão vertical
do HIV .
(E)a maior parte dos casos de transmissão vertical
ocorre durante o trabalho de parto e no parto
propriamente dito.

(A)ferro sérico
(B)capacidade de ligação de ferro
(C)ferritina sérica
(D)saturação de transferrina
(E) contagem de reticulócitos
51. Sabe-se que houve um aumento mundial das
taxas de cesariana. Múltiplos fatores, tais como
aspectos legais, psicológicos, sociais e econômicos,
têm contribuído para esse aumento. Esforços para
se reduzirem essas altas taxas muitas vezes são
desapontadores.Quanto às indicações de cesariana,
é correto afirmar que
(A)a cesariana exige os mesmos cuidados médicos
e técnicos que um parto nornlal.
(B)a morbidade entre a cesariana eletiva e o parto
vaginal é a mesma.
(C)o médico assistente não está obrigado a realizar
um procedimento para o qual não há indicação
médica que o justifique.
(D)há forte evidência, até o momento, de que uma
cesariana eletiva seja mais segura que o parto
nornlal.
(E) não há, nos dias atuais, risco para a mãe e para o
feto durante uma cesariana.

53. Diabetes gestacional é uma das mais frequentes
intercorrências clínicas da gestação, acometendo
cerca de 1% das gestantes. Nessa situação, é
incorreto afirmar que
(A)a gestante obesa sem história familiar de
diabetes e antecedentesobstétricos de macrossomia
tem risco aumentado para exibir a doença.
(B)o rastreamento deve ser realizado entre 24 e 28
semanasde idade gestacional.
(C)há um aumento no risco de doença hipertensiva
específica da gravidez (DHEG), polidramnia e
infecção urinária nessasg~stantes.
(D)o corticóide está contra-indicado para essas
gestantes, devido ao seu efeito hiperglicemiante,
mesmo em casosde parto prematuro.
(E)há incidência aumentada de síndrome da
angústia respiratória e hipoglicemia nesses recémnascidos.
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54. A doença hipertensiva da gravidez é uma das
grandes causas de mortalidade materna em todo o
mundo. Assinale a alternativa que apresenta apenas
fatores que levam ao diagnóstico de gravidade da
mesma.

IIEPSEC

56. Quanto à anatomia da pelve feminina, assinale a
alternativa incorreta.

(A)O diafragma pélvico é a denominação do
conjunto anatômico formado pelos músculos
levantador do ânus e coccígeo.
(B)O músculo pubococcígeo é a porção mais
medial e cefálica do músculo levantador do ânus.
(C)O principal componente do diafragma urogenital
é o músculo transverso superficial do períneo.
(D)A vascularização venosa ovariana faz-se por
meio de um bem desenvolvido plexo, drenando,
através das veias ovarianas, para a veia cava
inferior à direita e para a veia renal à esquerda.
(E)A artéria uterina é ramo médio da artéria iliaca
interna.

(A)pressão arterial maior ou igual a 140/90 mmHg
ou aumento de 30 mmHg na pressão sistólica ou de
15 mmHg na diastólica
(B)ácido úrico acima de 6 rng/dL
( C)proteinúria acima de 300 gIL medida em urina
de 24 horas
(D )incisura
bilateral
das artérias uterinas ao
Doppler
(E) cefaléia, turvação visual e epigastralgia
55. A atenção básica na gravidez inclui a
prevenção, a promoção da saúde e o tratamento dos
problemas
que ocorrem
durante
o período
gestacional e após o parto. Quanto à assistência prénatal, é correto afirmar que

57. Com relação ao ciclo
correto afirmar que

menstrual

normal, é

(A)os estrogênios estimulam a secreção de FSH e
inibem a de LH.
(B)o hipotálamo, mediante a secreção dos GnRH,
modula a secreçãohipofisária de FSH e de LH.
(C)se formam, nos ovários, sob a influência do LH,
androgênios que serão convertidos em estrogênios
nas células da teca.
(D)o nível adequado de estrogênios e o pico do
FSH são episódios obrigatórios para a owlação.
(E) o estradiol, no período pós-ovulatório, alcança
níveis iguais ou superiores a 200 pg/mL.

(A)a adesão das mulheres ao pré-natal está
relacionada à qualidade da assistência prestada pelo
serviço e pelos profissionais de saúde e à qualidade
da interação da gestante e da sua família com os
profissionais
de
saúde
visando
à
maior
humanização do atendimento do parto .
(B)a realização de uma única ultra-sonografia
deverá ocorrer após a vigésima semana de gestação.
(C)está indicada a adIninistração de rotina de
imunoglobulina anti-Rh para todas as gestantes Rh
negativo, coombs indireto positivo e parceiro Rh
negativo, durante a vigésima oitava semana de
gestação e, logo após o parto, para a prevenção da
doença hemolítica perinatal.
(D)a administração do ácido fólico para a proteção
de defeitos do tubo neural deve iniciar após o
primeiro trimestre de gestação .
(E)vacinas para tétano, hepatite B e sarampo
podem ser aplicadas na gestação, se necessário.

58. Assinale a alternativa que associa corretamente
o tipo de câncer a fatores de risco correspondentes.
(A)colo
uterino
infecção
pelo
HPV,
multiplicidade
de parceiros, início precoce da
atividade sexual e tabagismo
(B)mama -história
fa,miliar , hiperplasia ductal
atípica, dieta hipocalórica e pobreza em seIênio
(C)endométrio -hiperplasia
complexa com atipia,
tabagismo e terapia de reposição hormonal
(D)ovário
-história
familiar, anticoncepcionais
hormonais orais e laqueadura tubária
(E)vulva -NIV m, imunossupressão e diabetes
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59. Quanto à endometriose, doença responsável por
cerca de 20% das causasde infertilidade feminina, é
correto afirmar que
I.

os principais sintomas são: dismenorréia
progressiva que inicia no período pré-menstrual
e dispareuniaprofunda.
n. a intensidade dos sintomas não se correlaciona
com a gravidade da doença.
m. o diagnóstico é cirúrgico, sendo realizado
preferencialmentepor videolaparoscopia.
Assinale a alternativa correta.

(A)Apenas o item I está certo.
(B)Apenas o item n está certo.
(C)Apenas os itens I e m estão certos.
(D)Apenas os itens n e m estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.
60. Assinale a alternativa que associa corretamente
método contraceptivo e paciente.
(A)DIU

T

Cu

380A

-paciente

adolescente

nuligesta
(B)anticoncepcional
hormonal injetável mensal paciente com câncer de mama tratado,
sem
evidência de doença ativa nos últimos cinco anos
(C)anticoncepcional hormonal oral -paciente
com
hipertensão arterial controlada
(D)acetato
de medroxiprogesterona
150 mg
trimestral -paciente com anemia falciforme
(E) laqueadura tubária -paciente com sangramento
vaginal anormal
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