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Caderno
de Prova
S127a

setembro

2

2 de setembro
das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
40 questões

Médico

Pneumologista

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
21. Assinale a alternativa correta sobre tuberculose.
a. ( ) A sensibilidade da baciloscopia em pacientes
com lesão pulmonar cavitada é de 50%.
b. ( ) A tuberculose primária é uma forma de tuberculose exclusiva da infância.
c. ( X ) Pacientes com suspeita clínica e radiológica
de tuberculose pulmonar devem ser submetidos à cultura para o micobacterium tuberculosis, o que aumenta o rendimento diagnóstico
em relação à baciloscopia em até 40%.
d. ( ) Radiologicamente, a tuberculose pós-primária se apresenta como uma consolidação
pulmonar associada a aumento ganglionar
homolateral.
e. ( ) A tomografia computadorizada de alta resolução do tórax tem indicação apenas na
tuberculose miliar para afastar outras causas
de lesão micronodular.

22. Assinale a alternativa correta sobre o tratamento
da tuberculose.
a. ( ) Dor articular é um efeito colateral frequente
com o uso da rifampicina.
b. ( X ) A parestesia, efeito colateral comum da hidrazida, deve ser tratada com piridoxina na dose
de 50 mcg/dia.
c. ( ) Tuberculose multirresistente é definida
pela presença de resistência à isoniazida e à
rifampicina.
d. ( ) A atividade esterilizante do tratamento da
tuberculose é definida como a capacidade
de eliminar 50% dos bacilos de uma lesão.
e. ( ) Os fármacos mais esterilizantes no tratamento da tuberculose são a isoniazida e a
estreptomicina.
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(20 questões)

23. Assinale a alternativa que contém a descrição
correta de um tumor pulmonar que corresponde à
classificação T1a, N3, M1a.
) Carcinoma in situ de pulmão.
) Tumor com 2 cm de diâmetro, com metástase
para linfonodos carinais e invadindo esôfago.
c. ( ) Tumor no brônquio principal a menos de 2 cm
da carina traqueal, com metástases ganglionares ipsolaterais e metástase cerebral.
d. ( ) Tumor pulmonar com mais de 7 cm de diâmetro, com invasão da parede torácica, sem
metástases para linfonodos regionais e com
metástase cerebral.
e. ( X ) Tumor de 2 cm de diâmetro, sem invasão do
brônquio lobar, com metástase em linfonodos
mediastinais contralaterais e com derrame
pleural neoplásico.

a. (
b. (

24. Foi realizada uma espirometria completa de
mulher, caucasiana, 21 anos de idade e medindo
170 centímetros com os seguintes resultados.
 CVF = 3.82 litros (85 % do previsto)
 VEF1 = 2.96 litros (88% do previsto)
 VEF1 / CVF = 0.75
Assinale a alternativa que indica a interpretação mais
adequada para os resultados obtidos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Espirometria normal.
Distúrbio ventilatório misto.
Possível distúrbio ventilatório restritivo.
Limitação leve ao fluxo de ar das vias aéreas.
Limitação moderada ao fluxo de ar das vias
aéreas.
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25. Assinale a alternativa na qual a afirmativa sobre o
uso dos anticolinérgicos de ação prolongada (tiotrópio) no tratamento da DPOC é correta:

27. Assinale a alternativa na qual a afirmativa sobre
a terapia de reposição de nicotina na abordagem da
cessação do tabagismo é correta.

a. ( X ) O tiotrópio tem ação terapêutica superior a
24 horas.
b. ( ) São indicados para aumentar a aderência ao
tratamento.
c. ( ) O uso prolongado de tiotrópio aumenta o
risco de eventos cardiovasculares apenas em
pacientes com saturação de O2 inferior a 90%.
d. ( ) O mecanismo de ação está relacionado ao
bloqueio dos receptores muscarínicos do tipo
M1 e M3.
e. ( ) Por serem predominantemente lipofílicos, não
podem ser utilizados concomitantemente
com drogas hipolipemiantes.

a. (

26. Assinale a alternativa na qual a afirmativa sobre a
avaliação do grau de dependência à nicotina é correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) A dodagem da cotinina não mede a
dependência física à nicotina.
( ) A medida do monóxido de carbono no ar
expirado tem a desvantagem de ser um
método invasivo.
( X ) Uma soma acima de seis pontos no
Questionário de Tolerância de Fagerstron
indica que, provavelmente, o paciente terá
desconforto significativo (síndrome de abstinência) ao deixar de fumar.
( ) O Questionário de Tolerância de Fagerstron
tem a vantagem de ter sido desenvolvido
especificamente para avaliar a dependência
psíquica à nicotina.
( ) O Questionário de Tolerância de Fagerstron
é considerado padrão-ouro para a avaliação
do grau de dependência à nicotina porque
consegue captar não apenas a dependência,
mas também a motivação para fumar.

b.

c.

d.
e.

) Bebidas ácidas, tais como café e sucos, não
interferem na absorção de nicotina.
( ) Apenas a reposição de nicotina sob forma de
adesivo trans-dérmico tem eficácia comprovada na cessação do tabagismo.
( ) Todas as formas de reposição de nicotina são
efetivas porque liberam a nicotina para o cérebro de forma mais rápida que o cigarro.
( ) Efeitos colaterais metabólicos dessas drogas
incluem hipercalemia e hiperglicemia.
( X ) São contraindicações para o uso de reposição
de nicotina: úlcera não tratada, infarto do
miocárdio recente, AVC recente e insuficiência
coronariana instável.

28. Assinale a alternativa correta sobre hipertensão
arterial pulmonar (HAP).
a. ( X ) O estudo hemodinâmico é necessário para
confirmar o diagnóstico.
b. ( ) Nos pacientes com HAP leve, o estudo hemodinâmico é essencial para o prognóstico.
c. ( ) A HAP é uma condição definida pela presença
de pressão arterial pulmonar média superior a
25 mmHg em repouso e maior que 30 mmHg
medida no eco-doppler bidimensional.
d. ( ) Pacientes que apresentam resposta favorável
ao teste de reatividade vascular pulmonar
têm pior prognóstico.
e. ( ) Um efeito adverso menor do teste de vasodilatação farmacológica na HAP é a hipotensão
arterial sistêmica refratária.
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Caso 1

31. Assinale a alternativa correta com relação à equipotência entre corticosteroides inalatórios.

Descrição de caso referente às questões 29 e 30.

Paciente do sexo feminino de 28 anos de idade é atendida no pronto atendimento com história de dor torácica em hemitórax à esquerda, associada a calafrios
e tosse com expectoração purulenta, principalmente
matinal, e em pequena quantidade. Ao exame físico a
paciente está lúcida, febril e com respiração laboriosa.
A dor torácica junto a calafrios iniciou cerca de 24
horas antes e o quadro foi precedido por cinco dias de
um quadro gripal inespecífico (sic). Um radiograma
do tórax demonstrou consolidação de parte do lobo
inferior esquerdo.

29. Considerando um possível diagnóstico de
pneumonia, qual dos agentes etiológicos é o menos
provável?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Haemophilus influenzae
Mycoplasma pneumoniae
Pnemococcus pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Pneumocystis carinii

30. Um perfil ácido-básico em ar ambiente mostra: PaCO2: 28 mmHg, PaO2: 89 mmHg e pH de 7,38.
Outros exames: glicemia: 82 mg/dl, ureia: 32 mg/dl,
creatinina: 1,2 mg/dl, PA: 120/70 mmHg, FC: 88 bpm,
FR: 25 mrpm, sem anemia com 12600 leucócitos e
com pequeno desvio nuclear à esquerda.
Indique o melhor tratamento a ser oferecido.
a. ( X ) Tratamento domiciliar.
b. ( ) Solicitar internação hospitalar.
c. ( ) Solicitar um período de observação de
24 horas sem tratamento para observar
evolução.
d. ( ) Tratamento em unidade de cuidados
intermediários.
e. ( ) Ordenar exames adicionais: hemocultura, bacterioscopia e cultura do escarro para melhor
fundamentar o diagnóstico e o tratamento.

Página 10

a. (
b.

c.
d.

e.

) 80 mcg de ciclesonida em spray é equipotente a 250 mcg de fluticasona em pó.
( X ) 250 mcg de diprionato de beclometasona em
pó é equipotente a 100 mcg de dipropionato
de beclometasona em spray HFA extra-fino.
( ) 400 mcg de mometasona em pó é
equipotente a 250 mcg de budesonida.
( ) 800 mcg de budesonida em spray é equipotente a 500 mcg de dipropionato de
beclometasona.
( ) 800 mcg de budesonida em pó é equipotente
a 1000 mcg de fluticasona em pó.

32. Assinale a alternativa que não contém uma causa
de Pneumotórax Espontâneo Secundário.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

DPOC
Asma grave
Bronquiectasias
Fibrose pulmonar
Bolhas subpleurais

33. Assinale a alternativa na qual a afirmativa sobre
sinais que sugerem exacerbação de bronquiectasias é
incorreta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Aumento da dispneia.
Mal-estar, fadiga ou letargia.
Redução na função pulmonar.
Cultura de escarro positiva para pseudomonas
aeruginosas.
) Alteração na produção do volume do escarro.

34. Assinale a alternativa que não representa forte
fator de risco para tromboembolismo pulmonar.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Politraumatismo
Contraceptivos orais
Artroplastia de joelho
Traumatismo raquimedular
Artroplastia de quadril

Estado de Santa Catarina

Caso 2
Descrição de caso referente às questões 35 e 36.

Uma mulher de 50 anos, com história de asma desde
a infância até a adolescência com tratamento irregular
com nebulizações. Assintomática dos 17 aos 49 anos.
Reinício dos sintomas de asma há um ano. Em consulta
com clínico geral há cinco meses recebeu prescrição
de budesonida inalatória, 200 mcg, duas vezes ao dia e
salbutamol de acordo com a necessidade e pedido de
encaminhamento para pneumologista após três meses.
Vem à consulta de reavaliação com sintomas diurnos
uma vez por semana após exercício físico e necessidade de uso de medicação de resgate (salbutamol
dosimetrado) duas vezes por semana no último mês.
Nega despertares noturnos. O exame físico e a espirometria realizados no momento da consulta são normais. Refere visita não agendada no clínico há 40 dias
por uma crise que foi tratada com medicação oral por
sete dias e que melhorou em quatro dias.

35. Considerando os dados acima e de acordo com
as novas diretrizes nacionais e internacionais para o
manejo da asma, assinale a alternativa com o nível
correto de controle da doença.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Asma controlada
Asma leve controlada
Asma não controlada
Asma parcialmente controlada
Asma persistente não controlada

36. Com relação aos achados descritos no Caso 2, e
de acordo com as novas diretrizes nacionais e internacionais para o manejo da asma, assinale a conduta
mais adequada para o manejo clínico desta paciente.

37. Uma paciente asmática com 20 anos de idade,
recebendo budesonida inalada 250 mcg + formoterol
6 mcg, duas vezes ao dia, há seis meses, retorna com
asma não controlada.
Assinale a alternativa que indica a melhor conduta.
a. ( X ) Considerar falta de adesão ao tratamento.
b. ( ) Dobrar a dose do budesonida e manter formoterol 6 mcg.
c. ( ) Acrescentar montelukaste na dose de 10mg
por dia.
d. ( ) Prescrever um curso de prednisona, 40 mg por
dia, durante duas semanas.
e. ( ) Acrescentar teofilina 300 mg duas vezes ao
dia.

38. Um homem de 49 anos queixa-se de tosse seca
do tipo irritativa que apareceu há 1 ano. Foi medicado
inicialmente com xaropes e antibióticos mas não se
recorda dos nomes ou doses. Não houve resposta aos
tratamentos acima descritos. A tosse não tem horário
definido e parece estar associada a uma sensação de
pigarro. Nunca fumou, não usa nenhum medicamento
de uso diário e nega outros sintomas. O exame físico é
inespecífico.
Assinale a alternativa que contém os principais diagnósticos diferenciais.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Tuberculose, tosse alérgica,
refluxo-gastroesofágico.
( ) Asma, bronquiectasias e sinusite.
( ) Tosse alérgica, DPOC, bronquiectasias.
( X ) Doença do refluxo-gastroesofágico, sinusite e
asma.
( ) Cancer de pulmão, tuberculose, polipose de
cordas vocais.

a. (
b.
c.
d.
e.

) Manter a mesma prescrição e reavaliar em
1 ou 2 meses.
( ) Adicionar montelukaste, 10 mg por via oral à
noite.
( ) Prescrever budesonida, 200 mcg, e formoterol,
12 mcg, 2 vezes ao dia em dispositivo único.
( X ) Adicionar omalizumabe, 150 mg por via subcutânea, uma vez ao mês, por 3 meses.
( ) Duplicar a dose de budesonida para 400 mcg,
duas vezes ao dia.
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39. Com relação à Pneumonia Adquirida no Hospital,
é correto afirmar:
a. ( X ) Não está relacionada com a presença de ventilação mecânica invasiva.
b. ( ) Ocorre após uma semana de internação
hospitalar.
c. ( ) Ocorre em pacientes admitidos em sistema de
admissão domiciliar.
d. ( ) Ocorre em pacientes que receberam antibioticoterapia IV nos 30 dias precedentes à infecção atual.
e. ( ) Ocorre em pacientes em terapia renal
substitutiva.

40. Com relação ao diagnóstico do tromboembolismo pulmonar (TEP), é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Em pacientes com baixa probabilidade clínica
de pré-teste, um teste do D-dímero negativo
está associado a uma probabilidade pós-teste
de 40%, sendo necessários outros testes para
excluir o diagnóstico.
( ) Em pacientes com baixa probabilidade clínica
de TEP baixa ou intermitente, um teste do
D-dímero positivo somente deve ser valorizado quando o mesmo não for realizado por
ELISA.
( X ) Em pacientes com baixa probabilidade
pré-clínica para TEP, uma angiotomografia
pulmonar negativa é suficiente para excluir o
diagnóstico.
( ) Um teste do D-dímero negativo em presença
de alta probabilidade clínica de TEP exclui o
diagnóstico da doença.
( ) A avaliação do sistema venoso profundo dos
membros superiores por ultrassonografia
por doppler tem baixa acurácia, mesmo em
pacientes com cateter venoso central ou
sinais locais de trombose venosa.
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