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INSTRUÇÕES: 
1- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
2- Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se há algum defeito (de 

encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 
3- A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas), não podendo o candidato retirar-se com a prova antes que 

transcorram 2 (duas) horas do seu início. 
4- A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas. 
5- As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser entregue ao candidato. Lembre-

se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta. 
6- A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta azul escuro ou preta). 
7- A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, esclarecimentos. 
8-    O Candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova. 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia atentamente a frase abaixo, retirada de um para-choque de caminhão para responder às 
questões 01 a 03: 

 

À noite, todas as pardas são gatas. 
 

 

01. É INCORRETO afirmar: 
a) A inversão da posição das palavras e uma alteração morfológica de gênero (masculino para 

feminino) criaram novos efeitos de sentido e alteraram um ditado popular já conhecido: “À 
noite, todos os gatos são pardos”. 

b) A reescrita do provérbio popular ilustra o caráter dinâmico e polissêmico da língua. 
c) A mudança no gênero (masculino pelo feminino = gatos por gatas) também alterou o sentido do 

vocábulo. 
d) O termo “gatas” remete à gíria que significa algo como mulheres jovens e bonitas. 
e) Uma leitura atenta da frase permite que o leitor desconstrua o imaginário do senso comum que 

vê o caminhoneiro como caçador que está à procura de possíveis “gatas”. 
 

02. Uma análise semântico gramatical permite afirmar que: 
a) “pardas” e “gatas” são dois substantivos que caracterizam a beleza da mulher. 
b) a locução adjetiva que inicia a frase indica sensualidade. 
c) se o artigo indefinido presente na frase for retirado, não haverá alteração de sentido. 
d) o verbo presente na frase liga o sujeito a uma característica, a uma qualidade – ora denominada 

de predicativo do sujeito. 
e) o vocábulo “todas” é um advérbio indefinido que acompanha morfologicamente a palavra 

“pardas”  
 

03. Assinale a alternativa cuja reescrita da frase altera o sentido de “À noite, todas as pardas são 
gatas.” 
a) Todas as pardas, à noite, são gatas. 
b) À noite? As pardas, todas, são gatas. 
c) À noite, as todas pardas são gatas. 
d) Á noite? Todas as pardas são gatas. 
e) Todas as pardas são gatas, à noite. 
 
A charge que segue servirá de base para as questões 04 a 06 
 

 
 



04. Encontramos nesse texto: 
a) ironia e criticidade. 
b) criticidade e prolixidade. 
c) prolixidade e cacofonia.  
d) cacofonia e ambiguidade. 
e) ambiguidade e solecismo. 
 

05. Na oração “Escreva na lousa a palavra ética”, o verbo destacado exprime: 
a) um fato que irá ocorrer depois do ato da fala da professora e do aluno. 
b) a ideia de dúvida, incerteza do aluno. 
c) certeza, precisão dos falantes (professora e aluno) perante o fato. 
d) atitude de incerteza, dúvida, imprecisão do ouvinte (aluno) perante o fato. 
e) atitude de ordem, solicitação do falante (professora). 
 

06. Em “Roubaram o giz, professora” o sujeito da oração é: 
a) inexistente. 
b) indeterminado. 
c) simples, cujo núcleo está oculto. 
d) simples, cujo núcleo é “giz”. 
e) simples, cujo núcleo é “professora”. 
 
As questões 07 e 08 serão baseadas no seguinte texto: 
 

 
Mãos dadas pelas ruas. Ele conduzido por ela. Coração apertado pela separação: 
primeiro dia de aula. 

 
(Edson Rossatto - www.cemtoquescravados.com ) 

 
07.  Em sentido amplo, a relação de causa e efeito nem sempre é estabelecida por conectores 
(porque, visto que, já que, pois etc). Outros recursos também são usados para atribuir essa relação 
entre as orações. Isso ocorre na seguinte relação sintática do texto: 
a) “Mãos dadas pelas ruas.” 
b) “Ele conduzido por ela.” 
c) “Mãos dadas pelas ruas. Ele conduzido por ela.” 
d) “Coração apertado pela separação:” 
e) “Coração apertado pela separação: primeiro dia de aula.” 
 

08. Considere as seguintes afirmações relativas a aspectos sintático-semânticos do texto. 
I. Esse micro conto é formado por um período composto por subordinação. 
II. Em “Ele conduzido por ela” houve elipse do verbo “ser” (foi conduzido) e o pronome pessoal 
oblíquo “ela” exerce a função sintática de núcleo do agente da passiva. 
III. Na frase, “Coração apertado pela separação”, a preposição destacada indica causa. 
 
Está correto o que se afirma apenas em 
a) I. 
b) I e II. 
c) II. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 



O poema que segue embasará as questões 09 e 10: 
 

Quadrilha 
 Carlos Drummond de Andrade 
 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história. 

 

09. Assinale a alternativa correta: 
a) O registro linguístico do poema é culto, aproximando-se da narração e da descrição.  
b) O texto apresenta uma serialização de desencontros amorosos, através de associações ligadas aos 
nomes próprios. 
c) Tereza e Raimundo exemplificam um encontro amoroso de sucesso. 
d) Em “Joaquim suicidou-se” o verbo está na voz passiva sintética. 
e) O excesso de vírgulas presentes no texto provoca-lhe ambiguidade. 
 

10. Nos três primeiros versos, há uma sequência de conectivos que têm a função de: 
a) referir-se a um termo anterior. 
b) ligar orações sintaticamente independentes e de sentido completo. 
c) exprimir surpresa, espanto. 
d) enfatizar a relação causal entre as orações. 
e) comparar termos das orações. 

 



MATEMÁTICA 
 

11. A quantia de R$ 1.000,00 foi emprestada no regime de juros compostos com taxa de 3% ao 

mês. Ao final de três meses, a partir da data inicial do empréstimo, a divida foi paga. O valor pago, 
em reais, pertence ao intervalo: 
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

12. Ao simplificarmos a expressão  , com , obtemos: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

13. Julia ganhou um bônus que lhe dá direito a um jantar composto por: uma entrada, um prato 

principal, uma sobremesa e um vinho. Ao chegar ao restaurante, o garçom lhe mostra um cardápio 
que oferece: 3 pratos que servem como entrada, 5 que servem como prato principal, 7 tipos de 
sobremesa e 10 tipos de vinho. O número máximo de opções que foram ofertadas para que Julia 
forme seu jantar é: 
a) 395. 
b) 483. 
c) 590. 
d) 785. 
e) 1050. 
 

14. Um fabricante deseja mudar a forma da caixa que usa para embalar leite. Hoje, ela tem formato 

de um cubo com volume 1000 ml. Ele pretende que ela tenha formato de um paralelepípedo com 
base quadrada de 5 cm de lado. A altura dessa nova caixa, para que se mantenha o volume de 1000 
ml será: 
a) 40 cm. 
b) 30 cm. 
c) 20 cm. 
d) 10 cm. 
e) 5 cm. 



 

15. Joãozinho está jogando futebol com seus amigos. O juiz marca uma falta e ele é o escolhido 

para bater a falta. Joãozinho ajeita a bola no lugar marcado e a chuta. A bola percorre uma trajetória 
parabólica representada pelo gráfico da função , no intervalo , com  dado em 

metros e  em segundos. A altura máxima atingida por essa bola é: 
a) 3 m. 
b) 4 m. 
c) 4,25 m. 
d) 5,5 m. 
e) 6,25 m. 



INFORMÁTICA 
 

16. 2012 é ano de Jogos Olímpicos. Um professor de informática decidiu aproveitar o famoso 
“espírito olímpico de competição” em sua aula sobre dígitos binários e desafiou seus alunos escrevendo 
no quadro a seguinte frase: “O Brasil já ganhou até hoje 10110112 medalhas olímpicas”. Assim os 
alunos descobriram que os atletas brasileiros já conquistaram até hoje: 
a) 90 medalhas. 
b) 91 medalhas. 
c) 92 medalhas. 
d) 93 medalhas. 
e) 94 medalhas. 
 

17. Marque a opção que não apresenta um recurso padrão do Windows 7. 
a) Transferência fácil do Windows 
b) Windows Defender 
c) Windows Firewall 
d) Windows Live Messenger 
e) Windows Media Center 
 

18. Considerando o LibreOffice Writer, a relação correta entre combinação de teclas de atalho e sua 
ação durante a edição de um documento é: 
a) Ctrl+L � abre a caixa de diálogo para localizar palavra/texto. 
b) Ctrl+M � maximiza a janela do documento aberto. 
c) Ctrl+N � aplica a formatação negrito. 
d) Ctrl+P � abre a caixa de diálogo para localizar uma palavra no documento. 
e) Ctrl+Q� fecha o documento. 
 

19. Considerando em uma planilha do brOffice Calc os valores das células A1=2, B1=3, C1=5, 
A2=8, B2=13 e C2=21, o resultado da fórmula =C2 + A1 ^ B1 /A2 * C1 – B2 é 
a) 21. 
b) 7. 
c) 292. 
d) 13. 
e) 7592. 
 

20. O Malware que se caracteriza por se propagar automaticamente por uma rede, enviando cópias 
de si para outros computadores é 
a) Botnet. 
b) Spyware. 
c) Trojan. 
d) Vírus. 
e) Worm. 



LEGISLAÇÃO 
 

21. Conforme o art. 5o da Carta Constitucional da República Federativa do Brasil, no que tange a 
direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar exceto que: 
a) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação judicial.  
b) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  
c) todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  
d) todos podem reunir-se em locais abertos ao público, ainda que armados, independentemente de 
autorização da autoridade pública.  
e) o registro civil de nascimento e a certidão de óbito são gratuitos para o reconhecidamente pobre, 
nos termos da lei.  
 

22. No que diz respeito à Administração Pública, analise as afirmativas abaixo e em seguida 
assinale aquela que não está de acordo com o texto  da constituição. 
a) A Constituição da República Federativa do Brasil veda a acumulação de cargos públicos, 
entretanto, se houver compatibilidade de horários, o servidor poderá acumular dois cargos ou 
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 
b) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público.  
c) O servidor público estável só perderá o cargo, dentre outros modos, mediante processo 
administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa.  
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração integral, até que possa ser aproveitado adequadamente em outro cargo.  
e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
 

23. Considerando os textos legais, julgue os itens abaixo: 
I. Conforme disposição da Constituição da República, o aposentado por invalidez permanente terá 
os seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.  
II.  Na forma da Lei 8.027/90, que cuida das normas de conduta dos servidores públicos civis da 
União, das Autarquias e das Fundações Públicas, a prática do comércio de compra e venda de bens 
ou serviços no recinto da repartição, mesmo que fora do horário de expediente, é considerada uma 
infração administrativa punível com pena de suspensão de até 90 (noventa) dias, cumulada, quando 
couber, com a destituição do cargo em comissão.  
III. Conforme disposição da Lei 8.027/90, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do 
inativo que houver praticado, na ativa, falta punível com demissão, após apurada a infração em 
processo administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa.  
IV. Conforme disposição da Lei 8.112/90, que cuida do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, a idade mínima para investidura em 
cargo público é de 16 (dezesseis) anos.  
Estão corretos apenas os itens: 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
e) I e IV. 



24. Conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, anexo ao Decreto 1.171/94, é correto afirmar, exceto: 
a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já 
que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.  
b) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 
ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 
finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato 
administrativo.  
c) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do 
serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.  
d) Ao servidor público é aplicável, pela Comissão de Ética, a pena de censura, e sua fundamentação 
constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.  
e) A função pública deve ser tida como exercício profissional, não se integrando à vida particular do 
servidor.  
 

25. Francisco, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, tendo terminado o estágio 
probatório, solicitou licença para tratar de interesses particulares. Considerando essa situação 
hipotética, nos termos da Lei  8.112/1990, será concedida a licença:  
a) por até 4 (quatro) anos consecutivos.  
b) a critério da Administração Pública.  
c) por até 3 (três) anos consecutivos, com remuneração.  
d) pela Administração Pública, podendo ser interrompida, a qualquer tempo, exclusivamente no 
interesse do serviço.  
e) pela Administração Pública, podendo ser interrompida, a qualquer tempo, exclusivamente no 
interesse do servidor. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26. A respeito das dermatites de contato, é correto afirmar que: 

a)o níquel causa mais comumente dermatite de contato por irritação primária.  
b)o teste de contato (teste epicutâneo) é útil na identificação do agente sensibilizante nos caso de 
dermatite de contato alérgica, devendo ser realizado de preferência com a dermatite ativa e 
disseminada, para maior sensibilidade. 
c)a dermatite de contato alérgica é uma manifestação de hipersensibilidade tardia mediada por 
linfócitos T de memória na pele. 
d)a grande maioria dos quadros de sensibilização ao níquel são de origem ocupacional.  
e)a presença de lesões eczematosas à distância da área de contato sugere fortemente o diagnóstico 
de dermatite de contato por irritação primária.  
 

27. Com relação ao tétano, é correto afirmar, exceto, que: 

a)tem como agente etiológico o clostridium tetani, um bacilo gram-negativo anaeróbio esporulado. 
b)o clostridium tetani produz uma potente toxina denominada tetanospasmina, que é responsável 
pelo aumento do tônus e espasmos musculares. 
c)trismo, riso sardônico e opistótomo são manifestações clínicas do tétano. 
d)aspectos terapêuticos importantes no manejo do paciente com tétano são: identificação  da 
possível porta de entrada, realizando seu desbridamento,  manutenção das funções vitais e  bloqueio 
da toxina livre com a administração de imunoglobulina antitetânica. 
e)é uma doença de notificação compulsória. 
 

28. No que diz respeito à anemia ferropriva é correto afirmar, exceto, que: 

a) a dosagem da ferritina sérica é o exame laboratorial mais conveniente para estimar as reservas de 
ferro, e seu valor normal varia de acordo com a idade e o sexo do indivíduo. 
b)faz diagnóstico diferencial com as talassemias, sendo que nestas os níveis séricos de ferro estão 
normais ou elevados. 
c)ocorre aumento da protoporfirina eritrocitária. 
d)a ferritina sérica está aumentada. 
e)a saturação da transferrina está diminuída. 
 

29. As doenças e agravos de notificação compulsória devem ser notificadas e registradas no 
sistema do Ministério da Saúde  representado pela seguinte sigla: 
a)SIAB 
b)SINASC 
c)SISVAN 
d)SIM 
e)SINAN 
 

30. No exame físico de um paciente observou-se presença de ruído “em tiro de pistola”, audível 

sobre as artérias femorais (sinal de Traube) e sopro cardíaco diastólico aspirativo, audível ao longo 
da borda esternal esquerda . Tais achados estão relacionados com qual cardiopatia? 
a)insuficiência da valva mitral 
b)insuficiência da valva aórtica 
c)estenose da valva aórtica 
d)prolapso da valva mitral 
e)estenose da valva mitral 



31. O diagnóstico de hipotireoidismo primário franco é confirmado laboratorialmente por: 

a)T4 livre diminuído, TSH diminuído. 
d)T3 aumentado, TSH normal. 
c)T4 livre diminuído, TSH aumentado. 
d)T4 livre aumentado, TSH normal. 
e)T4 livre normal, TSH aumentado. 
 

32. Uma mulher obesa de 40 anos chegou ao pronto-atendimento apresentando queixa de dor 

abdominal súbita, tipo cólica, e náusea. Ao exame físico apresentava sinal de Murphy positivo. 
Diante do exposto, qual o diagnóstico provável para esta paciente? 
a)hepatite 
b)retocolite  
c)tumor de cabeça do pâncreas 
d)colecistite aguda 
e)úlcera péptica 
 

33. Tosse é uma queixa comum no ambulatório de clinica médica e pode ter várias etiologias. As 
alternativas abaixo descrevem condições que podem ser causa de tosse, exceto: 
a)refluxo gastro-esofágico. 
b)uso de inibidores da ECA (enzima conversora de angiotensina). 
c)câncer de pulmão. 
d)uso de opioides. 
e)sarcoidose. 
 

34. São efeitos adversos do uso de antipsicóticos, exceto: 
a)parkinsonismo. 
b)acatisia. 
c)hiperprolactinemia. 
d)discinesia tardia. 
e)hipoglicemia. 
 

35. A respeito de Trombose Venosa Profunda (TVP) é correto afirmar, exceto: 
a) resistência à proteína C ativada, deficiência de proteína C e deficiência de antitrombina III 
produzem hipercoagulabilidade sistêmica e estão associados a alto risco de trombose venosa. 
b)prevenção da embolia pulmonar é a meta mais importante do tratamento de pacientes com TVP. 
c)o exame diagnóstico não invasivo mais utilizado para diagnóstico da TVP é a ultrassonografia 
venosa doppler. 
d) resistência aumentada e dor durante a dorsiflexão do pé (sinal de Homans) é um sinal diagnóstico 
muito confiável para diagnóstico de TVP de panturrilha. 
e)o tratamento inicial da TVP deve incluir heparina não-fracionada ou de baixo peso molecular. 
 

36. Sobre a Artrite Reumatoide é incorreto afirmar: 

a) presença de nódulos reumatoides está associada  a maior probabilidade de desenvolvimento de 
anormalidades articulares progressivas e incapacidade.  
b)classicamente a artrite reumatoide manifesta-se por artrite poliarticular  simétrica, especialmente 
nas articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas distais. 
c)a síndrome de Felty consiste em artrite reumatoide crônica, esplenomegalia, neutropenia e, 
ocasionalmente, anemia e trombocitopenia. Os pacientes frequentemente têm títulos elevados do 
fator reumatoide, nódulos subcutâneos e outras manifestações de doença reumatoide sistêmica. 
d)a presença de altos títulos de fator reumatoide indica pacientes sob risco de doença sistêmica 
grave.  
e)a artrite reumatoide está associada a maior incidência de linfoma. 



37. Com relação à dengue assinale V para verdadeiro e F para falso e escolha a alternativa que 
apresenta a sequência correta: 
I – ( ) A prova do laço não é patognomônica da dengue hemorrágica e é considerada positiva se 
houver o surgimento de 10 ou mais petéquias em adultos. 
II – ( ) O tratamento medicamentoso  é sintomático, podendo-se administrar analgésicos, 
antitérmicos, antieméticos e antipruriginosos. 
III – ( ) Os salicilatos são empregados no tratamento da dengue clássica.  
IV - ( ) Pulso rápido e fino, extremidades frias e cianóticas, vômitos persistentes e hipotermia são 
sinais de alerta quanto à gravidade da doença.  
 
a)FVFV 
b)VVFV 
c)VFFV 
d)FVFF 
e)VVFF 
 

38. Qual das afirmativas abaixo é incorreta quanto às parasitoses intestinais? 

a)A entamoeba histolytica pode provocar a retocolite amebiana aguda, que se manifesta por um 
quadro disentérico agudo, com muco e sangue nas fezes, cólicas abdominais intensas, tenesmo, 
náuseas, vômitos e cefaleia.  
b)A giardíase é uma infecção decorrente da ingestão de cistos resistentes ao ambiente, que eclodem 
no intestino delgado, liberando trofozoítos flagelados, que se multiplicam e podem se disseminar 
pela via hematogênica.  
c)A tosse pode estar presente no quadro clínico das parasitoses intestinais causadas por 
Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Ascaris lumbricoides e Strongyloides stercoralis. 
d)Nas teníases, apenas a taenia solium causa a cisticercose humana. 
e)O enteróbius vermiculares é transmitido por ingestão ou inalação de ovos infectantes.  
 

39. De acordo com o anexo I da Portaria 104 de 25/01/2011 do Ministério da Saúde, qual das 
alternativas abaixo contém 1 item que não está presente na Lista de Notificação compulsória do 
referido anexo? 
 a)febre amarela, hepatites virais, herpes genital 
b)tuberculose, malária, doença de Creutzfeldt-Jakob 
c)rubéola, sarampo, violência doméstica 
d)tétano, coqueluche, acidentes por animais peçonhentos 
e)dengue, botulismo, doença de chagas aguda 
 

40. Analisando-se os resultados dos exames laboratoriais para hepatite em um paciente 
assintomático: 
- Anti-HCV não reagente 
- Anti-HBc total reagente 
- Anti-HBs reagente 
- Anti-HBc IgM não reagente 
- HBs-Ag não reagente 
 
Pode-se concluir que: 
a)se trata de hepatite B aguda. 
b)há imunidade para hepatite B por vacinação. 
c)se trata de Hepatite C crônica. 
d)ocorreu infecção passada pela hepatite B e que há imunidade para a mesma. 
e)se encontra no período de janela imunológica para hepatite B. 



41. Qual das doenças abaixo não apresenta aumento de sua incidência relacionada com a presença 
da bactéria Helicobacter Pylori? 
a)Gastrite 
b)Úlcera duodenal 
c)Linfoma MALT gástrico 
d)Câncer de esôfago 
e)Úlcera gástrica 
 

42. A toxicidade direta sobre as células epiteliais tubulares e/ou a obstrução intratubular são 
eventos fisiopatológicos importantes na insuficiência renal aguda induzida por medicamentos. Qual 
dos fármacos abaixo não está relacionado com tais mecanismos fisiopatogênicos?  
a)Aciclovir 
b)Anfotericina B 
c)Pentamidina 
d)Cisplatina 
e)Clindamicina 
 

43. Doença exantemática aguda, extremamente contagiosa, cujo período de incubação dura em 
média de 8 a 14 dias, seguido do período prodrômico, que se caracteriza pela presença de febre 
maior que 38ºc, mal-estar, coriza, tosse seca, congestão conjuntival e fotofobia. No final do período 
prodrômico, costumam estar presentes as manchas de Kopplik e em seguida surge o período 
exantemático com presença de rash máculo-papular morbiliforme, que se inicia na face, 
estendendo-se para o tronco e membros, seguido de descamação. Marque a opção que apresenta a 
patologia que pode ser a descrita acima. 
a)Exantema súbito 
b)Dengue 
c)Sarampo 
d)Eritema infeccioso 
e)Escarlatina 
 

44. Um paciente de 50 anos chega ao ambulatório de clínica médica para primeira consulta. Refere 
antecedente de diabetes há 5 anos e informa que faz tratamento regular com uso de 
hipoglicemiantes orais. Qual dos exames laboratoriais abaixo é o mais adequado para avaliar o 
controle glicêmico desse paciente? 
a)Glicemia de Jejum 
b)Teste de tolerância oral à glicose 
c)Dosagem de hemoglobina glicada 
d)Glicosúria 
e)Dosagem de glicemia pós-prandial 
 

45. O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença que atinge grande parte da população brasileira e 
mundial. Das drogas abaixo, usadas no tratamento do diabetes, qual não está relacionada com o 
aumento da secreção de insulina pelo pâncreas? 
a)Tolbutamida 
b)Clorpropamida 
c)Glibenclamida 
d)Acarbose 
e)Glimepirida 
 
 



46. De acordo com o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina é vedado ao 
médico, exceto: 
a)deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 
ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal. 
b)deixar de assumir a responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente. 
c)garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem 
estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
d)desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja 
recolhido, independentemente da própria vontade. 
e)opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião, solicitada pelo paciente ou por seu 
representante legal. 
 

47. Um paciente com sífilis secundária, algumas horas após a primeira dose de penicilina G 
Benzatina, apresentou agravamento das lesões cutâneas e surgimento de febre, calafrios, mialgia e 
cefaleia. Com relação ao acima exposto marque a opção correta. 
a)É um caso de reação anafilática e deve ser suspensa a segunda dose da penicilina, que deverá ser 
substituída por doxiciclina.  
b)Deve-se manter o tratamento da sífilis com penicilina G benzatina e o tratamento da reação acima 
é sintomático com o uso de analgésicos e antitérmicos.  
c)A reação descrita é pouco frequente nos pacientes com sífilis secundária, sendo observada mais 
comumente na sífilis terciária, tendo em vista o maior número de doses de penicilina usado no seu 
tratamento. 
d)Trata-se de uma reação exclusiva do uso de penicilina em portadores de sífilis. 
e)A suspensão da antibioticoterapia e o tratamento precoce dessa reação alérgica com 
corticoesteroides é a conduta apropriada para evitar o agravamento do quadro. 
 

48. A respeito da doença de Hodgkin, assinale a alternativa incorreta: 
a)A doença de Hodgkin pode se manifestar como febre de origem obscura.  
b)O subtipo histológico depleção linfocítica é o mais comumente encontrado na doença de 
Hodgkin.  
c)A doença de Hodgkin causa depressão da resposta imune celular. 
d)Envolvimento dos linfonodos mediastinais ocorre na maioria dos pacientes com doença de 
Hodgkin, podendo algumas vezes ser a manifestação inicial da doença. 
e)Todos os pacientes com doença de Hodgkin devem ser tratados com intenção curativa. 
 

49. Com relação a hipertensão arterial sistêmica, é correto afirmar, exceto, que: 
a)o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) não é contra-indicado em 
pacientes com estenose bilateral da artéria renal.   
b)acromegalia, feocromocitoma e doença de Addison são causas de hipertensão arterial secundária.  
c)as leituras do exame MAPA (monitorização ambulatorial da pressão arterial) são bons fatores 
preditivos de eventos cardiovasculares futuros.  
d)tabagismo, sexo masculino e hipercolesterolemia são fatores de risco para um prognóstico 
adverso na hipertensão arterial.  
e)a etiologia da hipertensão arterial é desconhecida na grande maioria dos casos.  
 

50. Marque a afirmativa incorreta em relação aos distúrbios hidreletrolíticos. 
a)Os diuréticos tiazídicos podem ser causa de hiponatremia.  
b)O tratamento da cetoacidose diabética com insulina pode causar hipopotassemia.  
c) A forma mais rápida e eficaz de reduzir a concentração plasmática de potássio é a hemodiálise.  
d)O uso de bifosfonatos pode ser causa de hipercalcemia. 
e)A dosagem do cálcio sérico é influenciada pela concentração sérica de albumina.  
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