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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de
uma maior comunicabilidade.”

(20 questões)
2. Suponha a seguinte notícia de jornal.
“As pesquisas que medem o nível de desemprego no
país, constataram que, nos últimos meses houve mais
demissões que contratações. Os analistas acreditam
que, se houverem mais turbulências na economia
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo
do ano”.
Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.
1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e
“desemprego” têm função de sujeito nas frases
em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível
e, por isso, considerada aceita pela gramática
normativa.

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do
texto.
1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria
mantido, já que continuaria sendo palavra
feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no
texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em
cada página do processo. (frase correta)
b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas
pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
d. ( X ) As empresas não enviaram os relatórios para
mim analisar. (erro no emprego do pronome)
e. ( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação
pronominal.
a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que
busca-se aqui neste setor.
b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer
sinal de desrespeito.
c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela
reunião.
d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as
quais não há o que argumentar.
e. ( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.
b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
c. ( X ) Memorando é um documento que circula
entre departamentos em uma instituição
pública.
d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são
fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à
do remetente.
e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à
segunda pessoa do plural. Assim, a frase
“Aguardamos a vossa consideração sobre
nosso pleito”, em documentos oficiais, está
correta.
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Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para
0,75%.
Assinale a alternativa que indica uma das razões que
nortearam essa decisão.
a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.
b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de
mão de obra.
d. ( ) O aumento da produção industrial no último
trimestre.
e. ( ) O volume extremamente alto de reservas
de alguns países europeus, entre os quais a
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido,
recentemente, por acontecimentos ocorridos no
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem
um retrocesso na evolução da democracia na região.
Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere
a afirmação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) O cancelamento das eleições presidenciais em
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
( X ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da
Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
( ) A destituição do presidente constitucional do
país, apoiada pelos governos da Argentina
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo
Peru e Venezuela.
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8. Examine as afirmativas abaixo:
1. Na última década, o perfil socioeconômico do
Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às
classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis
por estas mudanças estão a estabilização dos
preços.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades
brasileiras.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta
da chamada “Partícula de Deus”.
Assinale a alternativa correta a respeito dessa
descoberta.
a. (

b.

c.

d.

e.

Qual foi a decisão em questão?
a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais
em universidades brasileiras.
b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades
não contraria a Constituição brasileira.
c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades,
além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas
disputadas nos Vestibulares.
d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções
idênticas, aos indígenas, descendentes de
asiáticos, descendentes de marranos e aos
quilombolas.
e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram
em universidades, beneficiados pelo sistema
de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata
suspensão.

) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois
os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam
encontrá-la.
( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista
inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria
no universo.
( ) Talvez seja a descoberta mais importante
da ciência moderna, uma vez que permite
comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito
procurado bóson de Higgs, considerado a
chave para entender a estrutura fundamental
da matéria.
( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que
não pode ser enquadrada em nenhum dos
reinos da natureza até então conhecidos.
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma
espécie extinta no início da formação do
universo.

Conhecimentos Gerais
de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de
óbitos por uma determinada causa e o número de
pessoas que foram acometidas por tal doença e nos
dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Magnitude.
Mortalidade.
Esperança de vida.
Gravidade.
Letalidade.
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12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário
médico.
A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
( ) O preenchimento do prontuário do paciente
é obrigação e responsabilidade intransferível
do médico.
( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de
defesa do médico nos casos de denúncia por
mau atendimento, na presunção da existência
de erro médico.
( ) É direito de todo paciente ou seu responsável
legal, por si ou por advogado constituído,
obter cópia integral de seu prontuário médico
o qual deve ser obtido incontinênti mediante
recibo escrito, assinado e identificado.
( ) O prontuário do paciente é o conjunto de
documentos padronizados e ordenados, onde
devem, obrigatoriamente, ser registrados
todos os cuidados profissionais prestados aos
pacientes e que atesta o atendimento médico
a uma pessoa numa instituição de assistência
médica ou num consultório médico.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–F–V
F–V–V–F
F–V–F–F
F–F–V–F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Dermatoscopia.
Uretrocistografia miccional.
Radiografia simples de abdome.
Ultrassonografia de abdome total.
Tomografia computadorizada sem contraste.
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14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura
Municipal. Um candidato a motorista de transporte
coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.
De acordo com a ética médica, assinale a alternativa
com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Atestar que o candidato é apto a realizar tal
função, sem ir contra os princípios do sigilo
médico, tendo em vista que esta condição
não representa perigo para a população.
( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal
função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença,
revelando o sigilo médico.
( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles
tomem a decisão de substituir o candidato,
revelando o sigilo médico.
( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a
decisão de substituir o candidato, já que esta
doença é um diagnóstico comum dentro da
população e não precisa ser mantido o sigilo
médico.
( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles
tomem a decisão de substituir o candidato,
sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas
por anticorpos em resposta a antígenos externos.As
reações em resposta à ligação de um antígeno a uma
imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após
algumas horas caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Reações anafilactoides.
Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
Reação tipo II citotóxica.
Reação tipo III complexo imune.
Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.
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16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade
local de saúde com história clínica de emagrecimento
e hematoquesia devem ser investigados com:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Colonoscopia.
Cintilografia.
Ultrassonografia trans-retal.
Clister opaco com duplo contraste.
Radiografia simples de abdome em pé e
deitado.

17. O exame de imagem que apresenta a melhor
sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da
Apendicite Aguda é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Urografia excretora.
Laparoscopia diagnóstica
Ultrassonografia abdominal.
Tomografia computadorizada.
Radiografia simples de abdome.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000
habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos,
160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico
melanoma metastático.
Com base nestes dados, é possível dizer que:
a. (
b. (

) A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
) A incidência de casos de melanoma foi de 10
por 500.
c. ( X ) A mortalidade proporcional por melanoma foi
de 20%.
d. ( ) A letalidade por melanoma entre mulheres foi
de 20%.
e. ( ) A letalidade por melanoma entre homens foi
de 80%.

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela
saúde pública de sua população estabelecido pelo
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor
passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude
da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

União.
Estado.
Município.
Ministério da Saúde.
Conselho Estadual de Saúde.

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada
pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a
possibilidade de influir sobre as políticas públicas de
saúde é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Equidade.
Igualdade.
Integralidade.
Controle social.
Descentralização.
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Segundo a patobiologia do envelhecimento,
várias teorias podem justificar a senescência.

23. Assinale a alternativa correta em relação ao envelhecimento e a sua relação com o Diabetes Mellitus.

Analise as afirmativas abaixo:

a. (

1. O envelhecimento resulta da interferência
genética na capacidade das células para se
reproduzirem.
2. O relógio biológico altera a secreção de hormônios, resultando em alterações nos tecidos.
3. A função celular diminui, aumentando as
chances de desenvolvimento de infecções e
câncer.
4. O encurtamento dos telômeros em células
somáticas diminui a capacidade das células
para se dividirem.
5. Quanto maior a taxa metabólica basal (a taxa
em que o corpo, em repouso, usa a energia),
menor a expectativa de vida.
6. Mutações em genes ocorrem com o envelhecimento, eventualmente fazendo com que as
células parem de funcionar.
7. A lesão tecidual é causada pelos radicais livres,
como os radicais superóxido ou hidroxila.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 7.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

b.

c.

d.

e.

24. Em relação ao tratamento medicamentoso da
insuficiência cardíaca (IC) em idosos, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.

22. Uma variedade de distúrbios metabólicos pode
contribuir para o delírio, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

hipocalcemia.
hipercalcemia.
hipernatremia.
hiponatremia.
distúrbio ácido-base.

Página 8

) Quando iniciam com Diabetes Mellitus os
idosos necessitam de terapia com insulina.
( ) Em situações de stress, os idosos desencadeiam quadro de diabetes que não reverte
quando a situação estressante desaparece.
( ) A capacidade de a insulina estimular a captação de glicose diminui com a idade e geralmente se manifesta como hipoglicemia pós-prandial, mas com níveis de glicose e insulina
de jejum normal.
( X ) Algumas alterações fisiológicas imitam
doenças quando podem ser uma parte normal do envelhecimento; assim, a Diabetes
mellitus pode “aparecer” e “desaparecer” em
idosos.
( ) A perda de reserva fisiológica de glicogênio hepático é o fator determinante para o
aumento da prevalência de diabetes com o
avançar da idade.

e.

) Os inibidores da Eca não devem ser utilizados
em idosos pelo risco de hipotensão.
( ) Os tiazídicos podem e devem ser utilizados,
desde que na dose correta de 25 mg/dia.
( ) Os betabloqueadores têm uso extremamente
limitado, devido a sua ação antiarrítmica.
( ) Os diuréticos de alça são as drogas de escolha
para tratamento da IC em idosos.
( X ) Os digitálicos e agentes antiarrítmicos têm
meia-vida prolongada com alta biodisponibilidade e a toxicidade pode ocorrer mesmo em
níveis terapêuticos.
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25. Uma síndrome recentemente definida, a bexiga
hiperativa, inclui no seu diagnóstico qual critério?

28. Assinale a alternativa correta em relação à dor
abdominal em idosos.

a. ( ) Disuria e polaciuria
b. ( ) Retardo na velocidade da micção
c. ( X ) Frequência urinária com mais de oito micções
por 24 horas
d. ( ) Frequência urinária com mais de 8 micções
noturnas
e. ( ) Períodos de oligúria

a. (

26. Considere uma senhora idosa que é portadora
de DM, HAS e insuficiência renal crônica (com clearence < 30) e que dá entrada no hospital com pneumonia lobar.
Qual a antibioticoterapia mais adequada ao caso?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cefazolina 1 g Ev 8/8 h
Ceftriaxona 2 g EV ao dia
Ciprofloxacina 500 mg Ev 12/12 h
Ampicilina sulbactan 1,5 g Ev 6/6 h
Sulfametoxazol trimetropim 800 mg/160 mg
Ev 12/12 h

27. Em relação à HAS em idosos, pode-se afirmar:
a. ( ) A HAS sistólica isolada não deve ser tratada
em idosos pelo risco de baixo débito.
b. ( ) A PA diastólica está elevada devido à rigidez
vascular.
c. ( ) Os diuréticos tiazídicos devem ser evitados
por aumentarem a resistência insulínica.
d. ( X ) É frequentemente sistólica e deve ser tratada,
sempre que apresentar duas ou mais medidas
de PAS ≥ 140 mmHg.
e. ( ) O diagnóstico é feito após uma única medida
da PA sistólica elevada acima de 160 mmHg e/
ou diastólica acima de 90 mmHg.

b.

c.

d.

e.

) Na obstrução da bexiga, a dor é suprapúbica
persistente, e em geral, de alta intensidade.
( ) Em pacientes idosos gravemente enfermos
com obnubilação mental, na presença de dor
possivelmente mínima ou indetectável ou
espasmo, deve-se desconsiderar a hipótese
de úlcera péptica perfurada.
( X ) Na distensão aguda da vesícula biliar, a dor
é mais constante que em cólica; a expressão
cólica biliar é enganosa.
( ) Presença de dor de forte intensidade e rigidez abdominal, na presença de dor contínua
difusa, é característica de doença vascular em
idosos.
( ) Na obstrução intestinal, à medida que o intestino fica progressivamente dilatado com a
perda do tônus muscular, a natureza da cólica
pode aumentar.

29. Um senhor de 66 anos chega ao hospital em
anasarca. Foi grande fumante e etilista. Ao exame
fisco apresenta: macicez móvel, edema de membros
inferiores e facial. Apresenta PA 190×140 mmhg, FC
110 bpm. Está lúcido, orientado, corado, possui icterícia leve, está dispneico, com cianose de extremidades.
Jugulares túrgidas, hepatimetria de 14 cm.
Assinale a alternativa que indica o diagnóstico menos
provável.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cor pumonale
Hipotireoidismo
Hipoalbuminemia
Hepatopatia crônica
Insuficiência cardíaca congestiva
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30. Paciente masculino de 60 anos é hipertenso de
longa data em uso de várias medicações hipotensoras. Há 40 dias foi ao cardiologista que acrescentou
um novo medicamento para melhorar o controle da
pressão. Há 30 dias foi ao cinema e no final de sessão,
quando levantou, apresentou queda com perda de
consciência por aproximadamente 2 minutos. Este
quadro de perda rápida da consciência se repetiu mais
duas vezes ao levantar pela manhã.
Exame físico: IMC = 26 kg/m2, ritmo cardíaco regular,
sem sopros cardíacos nem carotídeos, PA deitado
150/80 mmHg e em pé 130/70 mmHg, ausculta pulmonar normal, abdômen sem particularidades.
Assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais
provável para este paciente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Crise convulsiva
Sincope vasovagal
Coma cardiogênico
Coma de causa neurológica
Lipotímia por hipotensão postural

32. Sabe-se que os idosos podem apresentar risco elevado de fenômenos tromboembólicos e trombóticos.
Assinale a alternativa que indica corretamente a principal causa de trombofilia em idosos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

33. MNB, 68 anos, vai ao geriatra com queixa de emagrecimento e febre diária de 37 até 38°C. Ao exame
apresenta anemia, linfonodomegalia em axilas e
cadeias cervicais anterior e posterior.
Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F )
em relação ao caso descrito acima.
(
(

31. Uma senhora de 65 anos vem à consulta geriátrica com queixas de dores articulares em ambos os
joelhos e nas mãos. Queixa-se, também, de que pela
manhã as juntas estão duras.

(

Assinale a alternativa correta em relação ao caso
acima.

(

a. ( ) Quando o diagnóstico estabelecido for de
Osteoartrite, a paciente deverá queixar-se de
rigidez matinal por mais de 60minutos, visto
que corre inflamação articular.
b. ( ) Na possibilidade de tratar-se de Osteoartrose
seria esperado encontrar agravo das dores
articulares ao repouso articular.
c. ( X ) Nódulos inflamatórios em articulações metacarpofalangeanas são esperados no caso de
artrite reumatoide.
d. ( ) Como o quadro clínico relata dores em pequenas articulações, devemos incluir o Lúpus
Eritematoso Sistêmico como causa principal,
visto sua elevada prevalência entre mulheres.
e. ( ) Na artrite reumatoide, o achado dos nódulos
de Eberden e Buchard completa o exame
físico para o diagnóstico.

(
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Neoplasia
Grande cirurgia
Deficiência de proteína C
Deficiência de proteína S
Mutação do gene da protrombina

) O diagnóstico de toxoplasmose deve ser considerado, pois ela tinha gatos em casa.
) Tuberculose deve ser a causa dos sintomas,
pois seu pai morreu de tuberculose quando
ela fez 26 anos.
) Esteve na serra carioca e teve contato com
gado. O diagnóstico de histoplasmose não
deve ser descartado.
) Existem ratos na vizinhança, então a
Leptospirose deve ser considerada se a
paciente apresentar hematúria e icterícia.
) Caso a paciente tenha hepatoesplenomegalia
podemos considerar Linfoma.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–V–F
V–F–F–V–F
F–V–F–V–F
F–V–F–F–F

Estado de Santa Catarina

34. Um paciente de 72 anos, hipertenso de longa
data, mal controlado, apresenta insuficiência renal terminal. Queixa-se de muita fadiga e a avaliação laboratorial revela uma anemia normocrômica e normocítica.

37. Quase todas as classes de drogas têm o potencial
de causar delirium em pacientes idosos, mas drogas
específicas têm sido mais comumente implicadas.

Qual a provável causa desta anemia?

Assinale qual droga está mais corretamente indicada
para diminuir esse efeito indesejado em idosos.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Presença de hemólise
Deficiência de vitamina B12
Deficiência de eritropoitina
Perda de sangue pelo rim
Carência de ferro

( )
( )
( )
(X)
( )

Diazepan
Ranitidina
Meperidina
Lorazepan
Flurazepan

35. Considere um senhor de 60 anos com dores lombossacras e com dificuldade de executar movimentos
como pegar objetos no chão. Ao Rx de bacia apresenta sacroileíte.

38. A insuficiência cardíaca diastólica é a incapacidade do ventrículo de se relaxar e encher-se normalmente, com sintomas decorrentes de pressões de
enchimento elevadas.

Qual a hipótese mais provável?

Essa alteração é mais frequente em:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Oligoartrite axial
Monoartrite de coluna
Monoartrite metabolica
Polineurite lombossacra
Poliartrite crônica periférica

36. Paciente masculino com 60 anos chega ao ambulatório de geriatria com queixa de dor epigástrica
persistente que piora com as refeições e alivia parcialmente com uso de antiácidos. Ela está associada com
emagrecimento de 10 kg nos últimos 2 meses e vômitos persistentes. Ao exame físico observamos mucosas
descoradas.
Considerando-se a prevalência de determinadas ocorrências nessa faixa etária, qual das relacionadas abaixo
é o diagnóstico mais provável?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Úlcera gástrica
Úlcera duodenal
Isquemia mesentérica crônica
Câncer de esôfago
Câncer gástrico

(X)
( )
( )
( )
( )

Mulheres idosas com hipertensão.
Mulheres idosas com diabetes tipo II.
Homens idosos com diabetes tipo II.
Homens idosos com cardiopatia isquêmica.
Homens idosos com insuficiência renal
crônica.

39. Uma paciente de 68 anos, portadora de diabetes
tipo 2, chega ao posto de saúde queixando-se de dor
em queimação intensa e uma lesão avermelhada, mal
definida, quente, com bolhas, ao redor de uma pequena
ferida localizada na região pré-tibial inferior esquerda.
Dos antimicrobianos abaixo, o mais apropriado para o
tratamento desta paciente é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

macrolideo.
fluoroquinolona.
cefalosporina de terceira geração.
cefalosporina de primeira geração.
cefalosporina de quarta geração.
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40. Considere um paciente masculino de 74 anos,
obeso, com quadro de icterícia progressiva há 30 dias
e que durante a evolução associou-se com colúria,
acolia e prurido. Refere também astenia, anorexia e
emagrecimento de 8 kg no período. Tem antecendente de insuficiência coronariana e diabetes e faz uso
há muitos anos de aspirina e metformina.
Na avaliação desde quadro, qual afirmativa está
correta?
a. ( ) A colangite fica descartada pela presença de
acolia entre idosos.
b. ( X ) O quadro acima caracteriza uma síndrome
colestática e em um paciente desta idade e
com emagrecimento associado devemos investigar obstrução biliar por neoplasia maligna.
c. ( ) O quadro é típico de hepatite e a principal
hipótese seria de uma hepatite infecciosa.
d. ( ) Síndrome de Budd-Chiari seria a melhor explicação para os sintomas do paciente idoso.
e. ( ) O paciente apresenta fatores de risco para
litíase biliar e deve estar apresentando quadro
de colecistite aguda.
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