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MÉDICO

CONHECIMENTOS
BÁSICOS
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.
O consultório da internet
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Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado
de informações que recolhe na internet, principalmente, ele
faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca
sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em
dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de
comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança,
quando aceitava resignado as decisões do seu médico,
e começado a atuar como um adolescente questionador,
cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para
o profissional que está do outro lado do estetoscópio. É
uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e
incancelável, visto que a internet se tornou um enorme
consultório informal.
As buscas por dados sobre doenças específicas são
as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem
a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de
marcar consulta com um especialista, e também depois de
ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo
páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a
respeito de sua doença e suas possíveis terapias.
Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado
que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer
as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a
tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um
sem-número de dados errados sobre doenças circulando
pela internet. A demanda por informações médicas levou
a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não
estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.
De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por
pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam
mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa
reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta
agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O
problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos,
nem sempre eles dispõem de repertório suficiente para
digeri-los.
A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa
de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão
do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede
uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido
sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos
que se comportam dessa forma podem ser acusados de
má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e
da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece
forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem
médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem
pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar
em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com
o que o médico lhes diz, e que ficaram ainda mais difíceis
desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.
Por fim, a internet está ajudando a estabelecer um
maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há
informação colhida na rede que substitua a palavra final
de um bom especialista. Palavra final que não significa,
necessariamente, veredicto sem apelação. A boa relação
médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de
todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo
primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento
prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a
seus anseios.
Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).
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QUESTÃO 1
Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.
(A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao
utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso
a um volume maior de informações sobre seu quadro
clínico, o que o tem tornado mais questionador.
(B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que,
após pesquisar sobre sua doença na internet, os
pacientes aceitam sem questionar as argumentações e
as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca
vai mudar.
(C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus
pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação
entre eles. Esta afirmação pode ser comprovada no
quarto parágrafo.
(D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto
os médicos que não conversam com seus pacientes
como os pacientes que falam demasiadamente nos
consultórios devem procurar a justiça para resolverem
esse problema de mau relacionamento.

QUESTÃO 2
De acordo com o texto, assinale a opção correta.
(A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas
por dados sobre doenças específicas são as mais
numerosas” significa dizer que sites sobre dieta e
nutrição não são acessados por internautas.
(B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de
informações sobre doenças em geral, nem tudo o
que se encontra pode ser devidamente aproveitado,
pois existem muitos dados imprecisos e informações
equivocadas circulando na rede.
(C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31),
está implícito que agora os médicos passarão a cobrar
um valor mais alto por suas consultas em virtude dos
esclarecimentos adicionais que fizerem a seus pacientes.
(D) Quanto mais abastecidas de informações da internet,
mais as pessoas deixam de procurar médicos e
especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao
conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

QUESTÃO 3
Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto,
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está
relacionada à pequena quantidade de informações
sobre doenças circulando na internet.
II – A internet é um recurso extremamente maléfico ao
paciente, segundo os médicos.
III– Infere-se do trecho “Palavra final que não significa,
necessariamente, veredicto sem apelação” (linhas
54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do
médico ser questionada.
IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre
médico e paciente reside no fato de que o paciente, por
um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico,
por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente
para que tomem juntos a decisão mais acertada para
cada tipo de tratamento.
V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta”
(linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma,
sem acarretar prejuízo ao texto: Os consultórios
médicos estão cada vez mais cheios de pacientes
adolescentes e jovens.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, F, F,
F, F, V, V,
V, F, V, F,
F, V, F, V,

V.
F.
V.
F.
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QUESTÃO 4
Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas
lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta.
I – As expressões “repertório suficiente para digeri-los”
(linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3)
estão empregadas em sentido conotativo.
II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o
mesmo significado de facilidade excepcional.
III– As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem
à mesma norma de acentuação gráfica, assim como
ocorre com “páginas” e “propósitos”.
IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa
reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o
segundo” (linha 56), o vocábulo segundo, nas duas
ocorrências, tem o mesmo significado e pertence à
mesma classe gramatical.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.
A botica do povo
1

No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda
do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães,
um franciscano médico receitava e fornecia penicilina,
terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado

5 quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele

descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda,
ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de
manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar
o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar
10 onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver

do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve
ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta
assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo
começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.
15

Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil.
Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças

0.
1.
2.
3.

só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)
Medicina que tem seus postulados como a das
faculdades.

QUESTÃO 5

20

Quem já não ouviu o doutor pontificando: “Não há
doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que
arde cura, o que aperta segura”.
Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá
que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a

25 doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de

jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados
(ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado
por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de
dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor
30 da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante

é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo
de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela.
Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e,
depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise
35 o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho,

rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho.
Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: http://www.scielo.br.
(com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança.
Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é
descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego,
40 sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos
I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as
pessoas com pouca instrução não são capazes de
compreender o que os médicos dizem.
III– Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente
revela que não mantém refeições regulares.
IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente
sobre o que o médico diz.

falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho
do céu é árido – sem flores, sem agüinhas brotando das
pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso
45 é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as

histórias populares.
O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada
para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o
dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e

Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.
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50 bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna,

carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específicos
que as papilas da língua vão identificando com o uso.
Manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: Senhor, ano 2, n.º 16,
jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 9

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,

assinale a opção correta.

assinale a opção correta.

I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem

I – São usados para ajudar a descrever uma situação

efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder

existente e para avaliar mudanças ou tendências

curativo.

durante um intervalo de tempo.

II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava”
(linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano
médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas
que receitava.
III– Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz
efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a
medicação só fará efeito se for usada juntamente com
a medicina popular proposta.
IV – Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu
credibilidade perante a comunidade sertaneja.
A seqüência correta é:
(A) V, V, F, V.
(B) F, V, V, V.
(C) F, F, F, F.
(D) V, F, V, F.

QUESTÃO 7

II – São produzidos com periodicidade definida e critérios
constantes e revelam o comportamento de um
fenômeno em dado período de tempo.
III– São necessários para avaliar os fenômenos de saúde
estáveis em curto período de tempo.
IV – Não servem para descrever a freqüência de uma
doença ou de um fator de risco.
A seqüência correta é:
(A) F, F, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, V, F, F.
(D) V, F, V, F.

QUESTÃO 10
No nível municipal, compete ao gestor do SUS:
(A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.
(B) formular políticas de saúde para a população de

Considerando as idéias apresentadas no texto e as
estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

adolescentes do país.
(C) programar, executar e avaliar as ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde da população local.

(A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo”
(linha 17) está relacionada à medicina popular.
(B)

A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19)
refere-se à medicina das faculdades.

(D) planejar, financiar e normatizar as ações do SUS
nacional.

QUESTÃO 11

(C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como
uma figura que gosta de sofrer.
(D) Na frase “Avise o ajudante com uma piscade a
discreta” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque
pode ser substituída por piscadinha discreta, sem
acarretar prejuízo ao texto.

QUESTÃO 8

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em
seguida, assinale a opção correta.
I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos
planos e programas de saúde.
II – Transformam as informações coletadas em dados,
subsidiando o processo de tomada de decisões.
III– Podem ser informatizados ou manuais.

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da

IV – São alimentados com dados produzidos exclusivamente
no setor saúde.

Constituição Federal.
A seqüência correta é:
(A) Descentralização, atendimento integral e participação
comunitária.
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(A) F, F, F, V.

(B) Regionalização, eqüidade e referência.

(B) V, V, V, F.

(C) Contra-referência, referência e eqüidade.

(C) F, V, F, V.

(D) Descentralização, eqüidade e hierarquização.

(D) V, F, V, F.
Concurso Público – SESPA/PA
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QUESTÃO 12
Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção
correta acerca da vigilância epidemiológica.
(A) É

um

conjunto

de

ações

que

proporcionam

o

conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
(B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e
degenerativas.
(C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela
porque são doenças cobertas pelo Regulamento
Sanitário Internacional.
(D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem
a devida confirmação laboratorial da doença não deve
ser notificado.

QUESTÃO 13
Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança
e de adolescente definidas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.
(A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze
a dezoito anos.
(B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de
quinze a dezoito anos.
(C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a
dezoito anos.
(D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze
a vinte e um anos.

QUESTÃO 14
Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma
pessoa é definida como idosa, de acordo com o Estatuto
do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.
(A) 70 anos
(B) 65 anos
(C) 75 anos
(D) 60 anos

QUESTÃO 15
Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção
correta.
(A) Doença ou agravo que incide de forma constante em
uma região.
(B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo
do tempo em uma região.
(C) Elevação estatisticamente significativa da incidência
de uma doença ou agravo, acima da norma observada
anteriormente, em uma região.
(D) Redução significativa do número de casos de uma
doença ou agravo em uma região.
Concurso Público – SESPA/PA
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC), julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

QUESTÃO 16
Acerca da hipertensão
INCORRETA.

arterial,

assinale

a

opção

(A) Hipertensão arterial é definida como uma pressão
sangüínea usual igual ou superior a 140/90mmHg.
(B) Pré-hipertensão é uma nova designação usada
para pressões sangüíneas entre 120/80mmHg e
139/89mmHg.
(C) Em caso de pré-hipertensão, está bem estabelecido que
os benefícios de se usar anti-hipertensivos superam os
riscos do tratamento.
(D) A hipertensão arterial é um fator de risco para fibrilação
atrial passível de tratamento.

QUESTÃO 17
A respeito das doenças cardiovasculares, assinale a
opção INCORRETA.
(A) Uma pressão sangüínea de 150/110mmHg (pressão
de pulso de 40mmHg) acarreta o dobro do risco de
cardiopatia coronária fatal que ocorre com uma pressão
de 160/60mmHg (pressão de pulso de 100mmHg).
(B) Em estudos populacionais, a prevalência de hipertensão
arterial aumenta linearmente com o índice médio de
massa corporal.
(C) Diuréticos de alça são os diuréticos de escolha para se
tratar hipertensão arterial em pacientes com doença
renal crônica ou insuficiência cardíaca.
(D) O efeito colateral mais comum dos inibidores da enzima
conversora de angiotensina é a tosse seca.

QUESTÃO 18
Assinale a opção que NÃO corresponde a um motivo
possível de ocorrência da insuficiência cardíaca.
(A) Disfunção diastólica comumente associada a uma
fração de ejeção normal.
(B) Certas desordens da freqüência e do ritmo cardíacos.
(C) Disfunção sistólica caracterizada por uma fração de
ejeção relativamente normal.
(D) Estados clínicos em que o coração não consegue
compensar para atender um fluxo sangüíneo periférico
aumentado.

QUESTÃO 19
Assinale a opção que apresenta a dose recomendada
de captopril para o tratamento inicial da insuficiência
cardíaca.
(A)
(B)
(C)
(D)

Três vezes ao dia – 6,25mg.
Duas vezes ao dia – 12,5mg.
Duas vezes ao dia – 25mg.
Três vezes ao dia – 50mg.

QUESTÃO 20
Considere que um paciente de 30 anos, portador de
asma alérgica intermitente, tenha desenvolvido um
quadro agudo de falta de ar e sibilância, após a inalação
de alérgenos. A medicação mais apropriada para o
tratamento dessa crise é o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)

7

salmeterol.
formoterol.
fenoterol.
budesonida.

I – Ocorre em 15% a 20% dos fumantes.
II – É caracterizada por uma obstrução intermitente das
vias aéreas.
III– Em algumas famílias, o enfisema pan-acinar está
associado à deficiência de alfa1-antitripsina.
IV – O único tratamento que se mostra efetivo para alterar
o curso da DPOC é a cessação do fumo.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F, V,
F, V,
V, F,
V, F,

V, F.
F, F.
F, V.
V, V.

QUESTÃO 22
No que se refere à pneumonia, assinale a opção
INCORRETA.
(A) Caso o paciente tenha sido hospitalizado por menos
de 48 horas antes do desenvolvimento dos sintomas
respiratórios, considera-se que ele tem Pneumonia
Adquirida na Comunidade (PAC).
(B) Aspiração de material de orofaringe é o mecanismo
mais comum pelo qual o pulmão é inoculado por
organismos patogênicos.
(C) O alcoolismo está associado com risco aumentado para
infecção por Streptococcus pneumoniae, anaeróbios e
tuberculose.
(D) As pneumonias têm sempre etiologia infecciosa (viral,
bacteriana, entre outras).

QUESTÃO 23
De acordo com a Diretriz da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia, para Pneumonias Adquiridas
na Comunidade (PAC) em Adultos Imunocompetentes
(2004), assinale a opção que apresenta o(s)
antibiótico(s) recomendado(s) para o tratamento
ambulatorial inicial, empírico, de PAC em pacientes
com doenças associadas, como, por exemplo, DPOC e
diabetes.
(A) macrolídio mais betalactâmico ou fluoroquinolona
(B) macrolídio ou betalactâmico com inibidor
betalactamase
(C) betalactâmico ou fluoroquinolona
(D) penicilina G Benzatina ou fluoroquinolona

de

QUESTÃO 24
A respeito da
INCORRETA.

úlcera

péptica,

assinale

a

opção

(A) A dor pode irradiar-se para as costas e para o tórax.
(B) Essa doença provoca sintomas em praticamente todos
os casos.
(C) A presença de diarréia importante deve levantar a
suspeita de síndrome de Zollinger-Ellison.
(D) O fator de risco maior é o Helicobacter pylori.
Concurso Público – SESPA/PA
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QUESTÃO 25
Em relação à diarréia, assinale a opção INCORRETA.
(A) A freqüência normal de evacuações varia de 3 vezes
por semana a 3 vezes por dia.
(B) Rotavírus pode causar diarréia aguda em adultos,
especialmente em idosos.
(C) Diarréia é a segunda principal causa de morte no
mundo. Principalmente em crianças com menos de
5 anos de idade em países em desenvolvimento.
(D) A diarréia é causada principalmente por motilidade
gastrintestinal alterada.

QUESTÃO 26
Acerca das doenças gastrintestinais e hepáticas, assinale
a opção INCORRETA.
(A) Na colite ulcerativa, o reto quase sempre está inflamado,
e essa inflamação expande-se continuamente no
sentido proximal por uma extensão variável.
(B) Fístulas intestinais para vagina, bexiga, pele e tecidos
moles são complicações da doença de Crohn.
(C) O risco de câncer está relacionado com a extensão e a
duração da colite ulcerativa.
(D) Na doença do Crohn, o processo inflamatório é
contínuo como na colite ulcerativa e pode afetar
qualquer parte do trato gastrintestinal, especialmente
o íleo terminal.

QUESTÃO 27
No que se refere a doenças gastrintestinais e hepáticas,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I – A hipertensão porta é definida como um aumento
na pressão da veia porta (maior que 10mmHg) em
conseqüência de obstrução anatômica ou funcional ao
fluxo sangüíneo no sistema venoso portal.
II – Na esquistossomose mansônica, a obstrução ao fluxo
sangüíneo é pós-sinusoidal.
III– Ligadura ou escleroterapia endoscópica de varizes
esofagogástricas é o procedimento de escolha para
o controle de sangramento agudo na hipertensão
porta.
IV – Bloqueadores beta-adrenérgicos são considerados
mais eficazes que a escleroterapia para a prevenção
de sangramento inicial de varizes esofagogástricas.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

1.
2.
3.
4.

QUESTÃO 28
Em relação à síndrome nefrótica, assinale a opção
INCORRETA.
(A) A síndrome nefrótica é caracterizada por albuminúria
acima de 3,5g/24 horas no adulto.
(B) A síndrome nefrótica pode ter como complicações
eventos tromboembólicos e infecção.
(C) Captopril pode ser causa de síndrome nefrótica.
(D) Câncer de mama não é causa de síndrome nefrótica.
Concurso Público – SESPA/PA

QUESTÃO 29
Quanto às
INCORRETA.

glomerulonefrites,

assinale

a

opção

(A) Podem ter causas infecciosas, tais como pneumonia
pneumocócica e toxoplasmose.
(B) No exame sumário de urina (EAS), a presença de
cilindros hemáticos não contribui para o diagnóstico.
(C) Glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é o tipo
mais comum em crianças.
(D) A maioria das formas de glomerulonefrite aguda são
mediadas por mecanismos imunológicos.

QUESTÃO 30
Em relação ao diagnóstico de diabetes melito, julgue os
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I – Ocorrem sintomas clássicos de diabetes, como poliúria,
polidipsia e perda de peso, bem como uma glicemia
plasmática ao acaso acima de 200mg/dL.
II – A glicemia em jejum, acima de 8 horas, é igual ou
superior a 126mg/dL.
III– Duas horas após teste tolerância com ingestão de 75g
de glicose anidra dissolvida em água, a glicemia é
igual ou superior a 200mg/dL.
Estão certos os itens
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

QUESTÃO 31
Em relação ao tratamento do diabetes, assinale a opção
INCORRETA.
(A) Devido às suas características farmacológicas de
secretagogas de insulina, as sulfoniluréias são usadas
tanto no tratamento do diabetes tipo 1 e no de tipo 2.
(B) Metformina é uma biguanida que inibe a gliconeogênese
hepática.
(C) Rosiglitazona tem como principais efeitos colaterais
retenção de líquido, insuficiência cardíaca congestiva,
ganho de peso, edema e anemia.
(D) Acarbose tem como mecanismo de ação o retardamento
na absorção de carboidratos.

QUESTÃO 32
No que se refere ao hipotireoidismo, assinale a opção
INCORRETA.
(A) O hipotireoidismo secundário é raro. Corresponde a
menos de 1% de todos os casos.
(B) A causa mais comum de hipotireoidismo primário,
tanto em países desenvolvidos quanto em áreas
subdesenvolvidas, é a tireoidite auto-imune, ou de
Hashimoto.
(C) Uma associação entre vitiligo e tireoidite auto-imune é
observada eventualmente.
(D) O lítio usado para tratamento de desordens afetivas,
pode inibir a secreção de T3 e T4 e levar ao aparecimento
de hipotireoidismo em 10% dos pacientes tratados.
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QUESTÃO 33
Considerando os aspectos próprios da artrite reumatóide,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I – Comprometimento primário dos tecidos sinoviais.
II – O fumo é um dos fatores que contribuem para o
aumento do risco de desenvolvimento dessa doença.
III– Drogas antimaláricas e metotrexate incluem-se no
grupo de medicamentos denominados drogas antireumáticas modificadoras da doença.
IV – Contraceptivos orais contribuem para o aumento do
número de casos dessa doença.
Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

QUESTÃO 34
Acerca da escabiose, assinale a opção INCORRETA.
(A) A escabiose é transmitida no contato pele a pele e por
fômites.
(B) A escabiose provoca sintomas mesmo em pacientes
que usam corticosteróides sistêmicos ou tópicos.
(C) O diagnóstico é feito pelo exame microscópico do
raspado de lesões cutâneas.
(D) O uso de permetrina (uso tópico) e de ivermectina
(uso oral) constituem o tratamento adequado para
essa doença.

QUESTÃO 35
A respeito do controle de infecção hospitalar, julgue os
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I – A redução na duração do curso de antibióticos pode ser
um dos meios mais efetivos para controlar infecções
resistentes a antibióticos.
II – A adequada higiene das mãos reduz, nitidamente, a
transmissão nosocomial de organismos resistentes.
III– Produtos para higiene das mãos à base de álcool são
inferiores a água e sabão para a higiene geral das
mãos.
IV – Diminuição da permanência hospitalar ou na UTI
reduz a taxa de infecção por organismos resistentes a
antibióticos.
Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

QUESTÃO 36
Em relação ao equilíbrio hidroeletrolítico do organismo,
assinale a opção INCORRETA.
(A) Osmolalidade refere-se à concentração de todos os
solutos.
(B) Tonicidade refere-se à concentração de solutos que
são efetivos em promover a passagem de água entre
compartimentos do organismo.
(C) O sódio é o principal cátion do fluido intracelular.
(D) A hiponatremia pode ser hipertônica, isotônica e
hipotônica.
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QUESTÃO 37
Acerca dos efeitos agudos do uso de cocaína, assinale a
opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

ocorrência de midríase
desenvolvimento de hipertermia
euforia intensa
aumento do apetite

QUESTÃO 38
Assinale a opção que apresenta agentes terapêuticos
que podem causar delírio e agitação quando ingeridos
em doses tóxicas.
(A)
(B)
(C)
(D)

agonistas adrenérgicos
agentes anticolinérgicos
opióides como propoxifeno e tramadol
anticonvulsivantes

QUESTÃO 39
Assinale a opção que NÃO corresponde à classe de
medicamento que melhor se enquadra para o tratamento
de ataques agudos decorrentes de desordem do pânico.
(A) inibidores seletivos da recaptação de serotonina
(ISRSs)
(B) antidepressivos tricíclicos
(C) benzodiazepínicos
(D) betabloqueadores

QUESTÃO 40
A
respeito
das
medidas
a
serem
adotadas
prioritariamente em um paciente que chega ao prontosocorro com hematêmese, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I – Iniciar o atendimento com avaliação e restauração do
volume intravascular.
II – Determinar nível de hemoglobina e hematócrito como
índices confiáveis de perda sangüínea aguda.
III– Obter acesso venoso e iniciar vigorosa reposição de
volume com soluções eletrolíticas isotônicas.
IV – Após a estabilização hemodinâmica, a endoscopia
digestiva alta é o procedimento adequado para
localizar a origem do sangramento.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, V, V.
V, V, F, F.
F, V, F, V.
F, F, V, F.

QUESTÃO 41
No que se refere aos distúrbios hidroeletrolíticos,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I – Se a diminuição do sódio sérico for abrupta e inferior
a 120mmol/L, podem ocorrer convulsão e coma.
II – O melhor tratamento para hiponatremia hipovolêmica
é a administração de volume sob forma de solução
com colóides ou cristalóides isotônicos.
III– Na hiponatremia hipervolêmica, como, por exemplo,
insuficiência cardíaca congestiva e cirrose hepática, a
conduta adequada consiste no tratamento da doença
de base, restrição de sódio, uso de diuréticos e, em
alguns pacientes, restrição de água.
Estão certos os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Concurso Público – SESPA/PA
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 45

Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca
congestiva, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I – Deve-se evitar sal e antiinflamatórios nãoesteroidais.
II – É adequado o uso de drogas anti-arrítmicas, mesmo
em arritimias assintomáticas.
III– Deve-se usar diuréticos em pacientes com sobrecarga
de volume para alcançar pressão venosa jugular
normal e aliviar o edema.
IV – É adequado o uso de inibidores da enzima conversora
da angiotensina nos pacientes com insuficiência
cardíaca sistólica.

F, V,
V, F,
F, V,
V, F,

F, F.
V, V.
F, V.
V, F.

Considere que um paciente de 65 anos de idade, extabagista, portador de DPOC grave, chegou ao serviço
de emergência com febre, tosse com expectoração
amarelada e piora da dispnéia. Ao exame médico,
apresentou cianose, respiração laboriosa e sibilos
pulmonares difusos, além de discreta hepatomegalia
e edema de membros inferiores. Assinale a opção que
apresenta a medida terapêutica inicial mais apropriada
para esse paciente, enquanto são realizados os exames
laboratoriais.
(A) Administrar 40mg de furosemida IV.
(B) Administrar oxigênio via cateter nasal, 5L/min, de
forma contínua.
(C) Administrar oxigênio via máscara venturi a 24%,
associado a nebulização com fenoterol e brometo de
ipratrópio diluídos em soro fisiológico.
(D) Administrar oxigênio via cateter nasal, 5L/min,
associado a nebulização com brometo de ipratrópio
diluído em soro fisiológico

____________________________________________
hipotético

para

Antônio, tabagista, 62 anos, procurou o pronto-socorro
com queixas de dor precordial, que não melhora com uso
de nitroglicerina, associada a náusea, palidez e apreensão.

QUESTÃO 44
Considerando as condutas indicadas caso os exames
realizados tenham dado suporte ao diagnóstico
presumido e o eletocardiograma (ECG) tenha mostrado
elevação de segmento, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I – Administrar imediatamente aspirina para o paciente
mastigar, na dose de 162mg a 323mg, caso não tenha
intolerância a aspirina.
II – Avaliar a indicação de terapêutica de reperfusão
(intervenção coronária percutânea ou agente
fibrinolítico intravenoso).
III– Considerar a intervenção coronária percutânea mais
eficaz que a fibrinólise quando realizada em centros
experimentados.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F, V, V.
V, F, F.
V, V, F.
V, V, V.
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Eletrocardiograma.
CK e CK-MB.
Troponina T e troponina I.
Fibrinogênio.

QUESTÃO 46
São contra-indicações para o tratamento de acidente
vascular cerebral isquêmico (AVCI) com ativador de
plasminogênio tissular, EXCETO:

QUESTÃO 47

QUESTÃO 43

Considere o seguinte caso clínico
responder às questões 44 e 45.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) ACVI com sintomas com duração inferior a 3 horas.
(B) pressão arterial sistólica superior a 185mmHg e
diastólica superior a 110mmHg.
(C) convulsão no início do quadro do AVC.
(D) neoplasia intracraniana.

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

São exames indicados após a realização de exame físico,
EXCETO:

Assinale a opção que apresenta o método diagnóstico
de escolha para confirmar o diagnóstico de apendicite
aguda, caracterizado por alto valor preditivo positivo e
valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade.
(A)
(B)
(C)
(D)

hemograma completo
radiografia de abdome
ecogragrafia de abdome
tomografia computadorizada
contraste

do

abdome

com

QUESTÃO 48
Em relação à tuberculose disseminada, assinale a opção
INCORRETA.
(A) Ocorre mais freqüentemente em pessoas muito jovens
e em idosos.
(B) A
radiografia
de
tórax
pode
não
mostrar
anormalidades.
(C) Corticosteróides são especialmente benéficos em
associação com as drogas antituberculosas.
(D) O teste tuberculíno com PPD (purified protein
derivative) é negativo em cerca de 50% dos casos.

QUESTÃO 49
Considere uma paciente, com 78 anos de idade,
ex-fumante, portadora de síndrome de obesidadehipoventilação, que tenha desenvolvido um agravamento
do quadro respiratório no pós-operatório de uma
cirurgia de revascularização miocádica. Considere que
os resultados ácido-básicos de uma das gasometrias
realizadas no curso evolutivo apresentaram: pH = 7,17,
PaC02 = 116mmHg, excesso de base = +12mmol/L. Esse
quadro indica que a paciente apresenta acidose
(A) respiratória aguda.
(B) respiratória crônica agudizada ou acidose respiratória
aguda parcialmente compensada.
(C) metabólica aguda.
(D) metabólica crônica.

QUESTÃO 50
Com relação ao tratamento da dor, assinale a opção
INCORRETA.
(A) Acetaminofen pode ser prescrito em doses de até
4.000mg/dia.
(B) Antiinflamatórios não-hormonais e inibidores de
COX-2 freqüentemente provêem melhor analgesia que
acetaminofen.
(C) Meperidina, após dias de tratamento, pode causar
mioclonia, ansiedade e convulsão.
(D) Tramadol pode ser usado com segurança em pacientes
com epilepsia.
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