
Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 

Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar: 
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical. 
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria 

tireoidiana superior. 
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à 

região cervical. 
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo 

acessório. 
 
QUESTÃO 02 
A tireóide lateral aberrante consiste de: 
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração 

descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário. 
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo. 
c) Bócio colóide multinodular. 
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano. 

. 
QUESTÃO 03 
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina 
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos: 
 
a) A respiração. 
b) A avaliação do aparelho cardiovascular. 
c) As vias aéreas e a coluna cervical. 
d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento. 
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QUESTÃO 04 
 
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de: 

 
a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia. 
b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio. 
c) Hemodiluição causada pelo mixedema. 
d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.  
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia 

pode ser desprezado. 
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de 

enxaqueca clássica. 
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser 

desprezadas. 
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos 

agudos acompanhados de febre. 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C. 
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à 

palpação em áreas de lesões. 
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção 

com mais de 6 (seis) semanas. 
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios 

crônicos. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
São causas de edema, EXCETO: 
 
a) Obstruções no nível da circulação linfática. 
b) Lesões inflamatórias diversas. 
c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas. 
d) Doenças prostáticas com obstrução urinária. 
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QUESTÃO 08 
 
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE. 
b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada. 
c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente. 
d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares. 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de 
anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 
dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar: 
 
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo 

mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual. 
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica 

transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente 
(3/4 semanas). 

c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto 
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis. 

d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de 
anticoncepcional oral. 

 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno: 
 
a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol. 
b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol. 
c) Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil). 
d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticose  preparações radioativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

QUESTÃO 11 
 
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal 

deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia 
oncótica e perfil lipídico. 

b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, 
insuficência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, 
sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama. 

c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do 
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e 
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica. 

d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida 
pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos 
têm sua ação potencializada pelos mesmos. 

 
QUESTÃO 12 
 
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo  
NÃO está ocorrendo? 
 
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio 

folículo estimulante. 
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do 

endométrio, principalmente da sua camada funcional. 
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente 

transformação secretora do endométrio. 
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e 

transformação secretora do endométrio. 
 

QUESTÃO 13 
 
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO. 
 
a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-

brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias. 
b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores 

desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de 
esportes e evitar hospitalizações.  

c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises. 
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com 

broncodilatador. 
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QUESTÃO 14 
 

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos 

até a criança urinar. 
b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um 

quadro grave de pielonefrite associada a sepse. 
c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada. 
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção 

do tratamento. 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 

 

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO: 
 
a) Estenose aórtica. 
b) Comunicação interventricular. 
c) Hipertensão pulmonar. 
d) Coarctação de aorta. 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 16 

 

Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça 

branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto. 
b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa 

corporal. 
c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, 

ovário policístico e síndrome de Prader Willi. 
d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de 

carboidratos complexos ou secundários. 
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QUESTÃO 17 
 
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública: 
 
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites 

geográficos de referência ou sob investigação. 
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o 

agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais 
da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde. 

III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para 
controle epidemiológico. 

IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de 
natureza similar e epidemiologicamente relacionados. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) I e II somente. 
d) II, III e IV somente. 
 
QUESTÃO 18 
 
 Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou 

por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa 
sadia. 

b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida 
clínico-epidemiológico. 

c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e 
sarampo. 

d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de 
inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com 
atividades de educação em saúde e mobilização social. 

 
QUESTÃO 19 
 
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
EXCETO: 
 
a) Febre reumática. 
b) Sarampo. 
c) Hanseníase. 
d) Poliomielite. 
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 QUESTÃO 20 
 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a 
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem  ter as seguintes 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos 

hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo. 
b) Redução da Mortalidade infantil e materna. 
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama. 
d) Fortalecimento da atenção básica. 
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QUESTÃO 21 
 
A Dispepsia é uma síndrome na qual se pode observar: 
 
a) Eructações. 
b) Febre. 
c) Má digestão. 
d) Dor abdominal. 
 
QUESTÃO 22 
 
NÃO FAZ PARTE das patologias que promovem dor torácica: 
 
a) Extrassistolias 
b) Pericardites 
c) Isquemia miocárdica 
d) Embolia pulmonar 
 
QUESTÃO 23 
 
A Síndrome da Cauda Eqüina promove dor lombar pela compressão de porção 
da medula espinhal localizada nas vértebras: 
 
a) T1 a L2 
b) Abaixo de L1 e L2 
c) Acima de L1 e L2 
d) T1  a  L1 
 
QUESTÃO 24 
 
Em relação à dor ou desconforto abdominal, é CORRETO afirmar: 
 
a) É um dos sintomas mais comuns e importantes a ser avaliado. 
b) Localiza-se a patologia com o exame físico. 
c) Pela anamnese afastam-se doenças do aparelho digestivo. 
d) Dispensam-se exames laboratoriais complementares.  
 
 
 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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QUESTÃO 25 
 
A dor pélvica em mulheres tem como causas, EXCETO: 
 
a) Hemorragias. 
b) Infecções. 
c) Neoplasias. 
d) Diastase de músculos reto-abdominais. 
 
QUESTÃO 26 
 
São causas de vertigens vestibulares, EXCETO: 
 
a) Rotação. 
b) Mudança de posição. 
c) Estresse. 
d) Embriaguez 
 
QUESTÃO 27 
 
As queixas relacionadas aos quadros de anemias são relativas às hipóxias 
teciduais. São sintomas freqüentes das anemias, EXCETO: 
 
a) Dispnéia de esforço. 
b) Tosse não produtiva. 
c) Tonturas e vertigens. 
d) Presença de palpitações. 
 
QUESTÃO 28 
 
Em relação aos distúrbios hemorrágicos estão corretas as afirmações, 
EXCETO: 
 
a) A púrpura trombocitopênica idiopática é um distúrbio hemorrágico auto-

imune. 
b) Hemorragias pelo uso de aspirina ocorrem devido à trombocitopenia. 
c) Em presença de petéquias, sugere-se um distúrbio plaquetário ou dos vasos 

sanguíneos. 
d) A hemofilia promove sangramentos pela deficiência do fator VIII de 

coagulação sanguínea. 
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QUESTÃO 29 
 
Em relação às leucemias é INCORRETO afirmar: 
 
a) A esplenomegalia é um achado físico muito constante na leucemia mielóide 

crônica. 
b) A maioria dos pacientes com leucemia linfocítica crônica é assintomática. 
c) Nas leucemias agudas observa-se trombocitopenia que pode promover 

sangramento clinicamente evidente. 
d) Todos os pacientes com Leucemia Mielóide Crônica apresentam contagem 

de leucócitos baixa. 
 
QUESTÃO 30 
 
Em relação aos bloqueios AV é INCORRETO afirmar: 
 
a) O BAV de primeiro grau não causa sintomas. 
b) O BAV de segundo grau não costuma causar sintomas, a menos que a 

freqüência ventricular fique muito lenta. 
c) No bloqueio AV de terceiro grau a freqüência ventricular encontra-se entre 

35 e 50/minuto. 
d) A implantação de marcapasso é indicada apenas no bloqueio AV de terceiro 

grau. 
 
QUESTÃO 31 
 
NÃO se refere à Angina do Peito: 
 
a) A anamnese torna-se um instrumento importante para o diagnóstico de 

angina. 
b) Apresenta tiragem intercostal freqüente. 
c) A angina instável pode evoluir para infarto. 
d) Trata-se de um sintoma de isquemia do miocárdio. 
 
 
QUESTÃO 32 
 
No diagnóstico de Insuficiência Cardíaca, espera-se encontrar, EXCETO: 
 
a) Dispnéia de esforço de caráter progressivo. 
b) Dispnéia paroxística noturna. 
c) Turgência jugular e refluxo hepatojugular. 
d) Índice cardiotoráxico menor que 0,5. 
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QUESTÃO 33 
 
NÃO se refere à Hipertensão Arterial Sistêmica: 
 
a) É comum na população geriátrica. 
b) É mais comum na raça branca. 
c) Apresenta complicações renais. 
d) Pode ser secundária a outra doença. 
 
QUESTÃO 34 
 
São manifestações clínicas da hipoxemia na Insuficiência Respiratória Aguda, 
EXCETO: 
 
a) Taquicardia. 
b) Taquipnéia. 
c) Cianose. 
d) Letargia. 
 
QUESTÃO 35 
 
NÃO se refere à Bronquite Crônica: 
 
a) Dispnéia durante infecções torácicas. 
b) Escarro escasso e mucóide. 
c) PO2 arterial baixa 
d) Complicação com cor pulmonale. 
 
QUESTÃO 36 
 
Em relação aos derrames pleurais, marcar a afirmação INCORRETA: 
 
a) O derrame transudativo ocorre devido à Insuficiência Cardíaca Congestiva. 
b) O derrame exsudativo pode ser devido a processos infecciosos 

subdiafragmáticos. 
c) O derrame pleural não ocorre nas infecções primárias da tuberculose. 
d) Os linfomas podem provocar derrames exsudativos. 
 
QUESTÃO 37 
 
Em presença de infecções respiratórias, são comuns as seguintes 
manifestações, EXCETO: 
 
a) Arritmias cardíacas. 
b) Tosse. 
c) Expectoração. 
d) Dispnéia. 
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QUESTÃO 38 
 
São patologias do aparelho digestivo responsáveis por sangramentos tipo 
melena, EXCETO: 
 
a) Esofagite. 
b) Úlcera duodenal. 
c) Úlcera gástrica. 
d) Câncer de cólon. 
 
QUESTÃO 39 
 
Em presença de Síndrome de Má Absorção pode-se observar, EXCETO: 
 
a) Desnutrição. 
b) Diarréia. 
c) Esteatorréia. 
d) Volume fecal diminuído. 
 
QUESTÃO 40 
 
São fenômenos passíveis de promover icterícia, EXCETO: 
 
a) Hemólise. 
b) Transfusão de plasma. 
c) Reabsorção de hematomas. 
d) Eritropoese ineficaz. 
 
QUESTÃO 41 
 
Sobre as hepatites virais agudas, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma infecção sistêmica. 
b) Evoluem sem complicações. 
c) Podem causar necrose hepática. 
d) Podem ocorrer em transfusões sanguíneas. 
 
QUESTÃO 42 
 
São fatores etiológicos de Úlcera Péptica, EXCETO: 
 
a) Helicobacter pylori 
b) Antiinflamatórios 
c) Estresse 
d) Hipersecreção de secretina 
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QUESTÃO 43 
 
Em presença de Glomerulonefrite Aguda, é esperado encontrar, EXCETO: 
 
a) Azotemia. 
b) Oligúria. 
c) Alta taxa de filtração glomerular. 
d) Hipertensão arterial. 
 
QUESTÃO 44 
 
São manifestações das doenças túbulo intersticiais renais, EXCETO: 
 
a) Hipernatremia 
b) Hiperpotassemia 
c) Fosfatúria 
d) Bicarbonatúria 
 
QUESTÃO 45 
 
São complicações da Insuficiência Renal Aguda, EXCETO: 
 
a) Hiponatremia. 
b) Hipopotassemia. 
c) Acidose. 
d) Hiperfosfatemia. 
 
QUESTÃO 46 
 
Em relação à Síndrome Urêmica podemos encontrar, EXCETO: 
 
a) Hipotensão. 
b) Anemia. 
c) Pericardite. 
d) Miopatia. 
 
QUESTÃO 47 
 
São manifestações clínicas comuns às infecções do trato urinário (cistite), 
EXCETO: 
 
a) Desconforto supra-púbico. 
b) Queimação à micção. 
c) Freqüência miccional diminuída. 
d) Urina turva. 
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QUESTÃO 48 
 
Em relação às obstruções do trato urinário, marcar a correlação INCORRETA: 
 
a) Causa intrínseca         →     cálculos 
b) Causa extrínseca        →     ácido úrico 
c) Causa intrínseca         →     coágulos 
d) Causa extrínseca        →     útero 
 
QUESTÃO 49 
 
Em relação à Incontinência Urinária no idoso, marcar a afirmação 
INCORRETA: 
 
a) A causa mais comum é a hiperatividade do músculo detrusor. 
b) A oxibutinina pode ser empregada no tratamento. 
c) Em mulheres, as alterações pós-menopausa na musculatura pélvica 

contribuem para a incontinência. 
d) O tratamento só deverá ocorrer caso se manifestem infecções. 
 
QUESTÃO 50 
 
Em relação ao Câncer de Próstata, marcar a afirmação INCORRETA: 
 
a) 95% dos tumores são adenocarcinoma. 
b) A prostatectomia radical é indicada em qualquer estágio da doença. 
c) A disseminação à distância ocorre por vias linfáticas e hematogênicas. 
d) Ocorrendo disseminação para a uretra podem ocorrer sintomas obstrutivos 

da urina. 
 
QUESTÃO 51 
 
Em relação às patologias tireoidianas, é INCORRETO afirmar: 
 
a) A Doença de Graves caracteriza-se pela formação e secreção excessivas de 

hormônio tireoidiano em nódulo solitário da tireóide. 
b) Em presença de Tireotoxicose, observa-se nervosismo e labilidade 

emocional. 
c) No Hipotireoidismo, a pele encontra-se seca, grosseira e com hiperceratose. 
d) A Tireoidite inclui doenças inflamatórias, infecciosas e auto-imunes da 

tireóide. 
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QUESTÃO 52 
 
Em relação à Hiperfunção Supra-Renal é INCORRETO afirmar: 
 
a) A Síndrome de Cushing se deve à hipersecreção de glicocorticóides. 
b) A hipersecreção de mineralocorticóides promove acidose metabólica 

hipopotassêmica. 
c) Pode-se encontrar masculinação e feminização em casos de hipersecreção 

de androgênios e estrogênios. 
d) Obesidade, hipertensão e fácies de lua cheia são manifestações clínicas 

presentes à hipersecreção de glicocorticóides.  
 
QUESTÃO 53 
 
São complicações do  Diabetes Mellitus, EXCETO: 
 
a) Cetoacidose. 
b) Retinopatia. 
c) Hepatopatia. 
d) Arteriosclerose. 
 
QUESTÃO 54 
 
 É conduta INCORRETA no tratamento de queimaduras: 
 
a) Lavagem com soro fisiológico. 
b) Desbridamento das flictenas rotas. 
c) Oclusão em todos os tipos de queimaduras. 
d) Profilaxia do tétano. 
 
QUESTÃO 55 
 
NÃO se refere às crises convulsivas: 
 
a) Pacientes tornam-se confusos e desorientados no período pós-convulsivo. 
b) Excesso de cafeína é um estímulo às crises. 
c) Em tratamento da crise, deve-se observar o paciente até a recuperação da 

consciência. 
d) A hiperglicemia pode também ocasionar crises 
 
QUESTÃO 56 
Em relação ao Estado de Choque NÃO se espera encontrar: 
 
a) Hipotensão. 
b) Taquicardia. 
c) Vasoconstrição. 
d) Alcalose. 
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QUESTÃO 57 
 
São contra-indicações gerais relacionadas às imunizações, EXCETO: 
 
a) Gravidez. 
b) Imunodeficiência. 
c) Ansiedades. 
d) Tratamento com corticosteróides. 
 
QUESTÃO 58 
São princípios gerais de orientação dietética para o adulto, EXCETO: 
 
a) Promover redução global de alimentos calóricos. 
b) Respeitar as preferências individuais e familiares. 
c) Proporcionar uma composição harmônica de nutrientes. 
d) Propor na composição dietética carboidratos, proteínas e gorduras. 
 
QUESTÃO 59 
 
As atividades físicas têm demonstrado efeito protetor sobre, EXCETO: 
 
a) Doenças isquêmicas cardíacas. 
b) Hipertensão arterial sistêmica. 
c) Diabetes Mellitus Tipo II. 
d) Infecções generalizadas. 
 
QUESTÃO 60 
Em relação à Artrite Reumatóide, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma doença inflamatória de caráter agudo. 
b) A sua etiologia é desconhecida. 
c) Acomete principalmente o sistema osteoarticular. 
d) As mulheres são mais afetadas que os homens. 
 
QUESTÃO 61 
 
Marcar a afirmação INCORRETA: 
 
a) Em presença de contaminação pelo Trypanosoma Cruzi, o paciente passa a 

ter sintomas a partir da penetração do parasita. 
b) Na Doença de Chagas, o acometimento por inoculação do parasita da 

mucosa conjuntival promove edema palpebral (Sinal de Romaña). 
c) Na Esquistossomose, ocorre a forma aguda da doença logo após a infecção. 
d) Febre, mal estar, tosse, náuseas, dor abdominal, diarréia 

mucossanguinolenta, hepatomegalia e exantema são manifestações da 
forma aguda da esquistossomose. 
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QUESTÃO 62 
 
São doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central, EXCETO: 
 
a) Ataxias hereditárias. 
b) Esclerose lateral amiotrófica. 
c) Siringomielias. 
d) Encefalites. 
 
QUESTÃO 63 
 
São fatores de predisposição à Trombose Venosa Profunda, EXCETO: 
 
a) Pós-operatórios de cirurgias. 
b) Confinamento ao leito por longos períodos. 
c) Uso de contraceptivos orais. 
d) Exposições à radioatividade. 
 
QUESTÃO 64 
 
São tumores metastáticos associados à Insuficiência Supra-Renal os cânceres, 
EXCETO: 
 
a) Câncer de próstata. 
b) Câncer de mama. 
c) Câncer de pulmão. 
d) Câncer de estômago. 
 
QUESTÃO 65 
 
São pacientes que devem ser submetidos à propedêutica para Diabetes 
Mellitus, EXCETO: 
 
a) Apresentam sinais e sintomas sugestivos. 
b) Apresentam arritmias cardíacas. 
c) Apresentam infecções cutâneas ou genitais recorrentes. 
d) Mulheres com história obstétrica mórbida ou com bebês grandes. 
 
QUESTÃO 66 
 
São causas etiológicas do Estado de Choque, EXCETO: 
 
a) Anafilaxia. 
b) Septicemias. 
c) Cardiopatias. 
d) Anemias. 
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QUESTÃO 67 
 
Durante o exame físico de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica, pode-
se encontrar, EXCETO: 
 
a) Presença de 4ª bulha e hiperfonese de 2ª bulha. 
b) Evidências de aumento do volume cardíaco caracterizado por impulsão e 

desvio do ictus. 
c) Seqüelas de acidente vascular cerebral como déficit motor e sensitivo. 
d) Tireóide aumentada com bradicardia em repouso. 
 
QUESTÃO 68 
 
Em presença de Cardiopatia Isquêmica é importante para o paciente, 
EXCETO: 
 
a) Controle da pressão arterial. 
b) Controle de hipercolesterolemia. 
c) Iniciar prática desportiva. 
d) Composição de dieta saudável. 
 
QUESTÃO 69 
 
Em relação às arritmias cardíacas, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Estão sempre ocasionando sintomas 
b) Podem ocorrer em um coração normal. 
c) São detectadas pela ausculta cardíaca. 
d) Podem promover redução do débito cardíaco. 
 
QUESTÃO 70 
 
Marcar a afirmação INCORRETA: 
 
a) O Eletrocardiograma tem valor propedêutico em Insuficiência Cardíaca, 

Infarto do Miocárdio e Arritmias Cardíacas. 
b) O Infarto Agudo do Miocárdio apresenta sempre uma mesma evolução 

clínica. 
c) O Edema Agudo de Pulmão pode ser conseqüente à Insuficiência Cardíaca 

Descompensada. 
d) Cardiopatias graves em sua evolução podem complicar com um quadro de 

choque. 
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ATENÇÃO: 

 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais 
têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética 
prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético 
hipocrático." 
 

Baseado no Abstract de: 
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição 
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. 
Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt. 

 


