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1) Assinale a opção que apresenta o tipo mais comum de
neoplasia maligna de tireóide.

(A) Papilar.
(B) Folicular.
(C) Anaplásico.

(D) Medular.

(E) Linfoma.

2) Em relação à insuficiência cardíaca (IC) , pode-se afirmar
que

(A) o digitálico não é eficaz em pacientes com IC sistólica
complicada por flutter e fibrilação atriais, com fre-
qüência ventricular elevada.

(B) pacientes com IC e fibrilação atrial correm risco espe-
cialmente elevado de complicações tromboembólicas e
devem receber anticoagulação sistêmica.

(C) as manifestações clínicas características de IC direita
são dispnéia e ortopnéia.

(D) IC de baixo débito ocorrem em pacientes com redução da
resistência vascular sistêmica, como no hipertireoidismo
e nas fístulas arteriovenosas.

(E) o metoprolol, bisoprolol e o carvedilol são fármacos que
não se mostraram capazes . de aumentar a sobrevida de
pacientes com IC.

3) Na profilaxia do troboembolismo, empregamos a deambulação
precoce, uso de meias elásticas e anticoagulantes. Assinale
a opgao que apresenta uma vantagem da heparina de baixo peso
molecular sobre a heparina não-fracionada.

(A) Liga-se ao endotélio.
(B) Maior efeito no fator anti-Xa.
(C) Aumenta a permeabilidade capilar.
(D) Maior interação plaquetária.
(E) Menor biodisponibilidade.

4) A tríade de CUSHING, presente na hipertensão intracraniana,
é composta de

(A) bradicardia, hipertensão arterial e bradipnéia.
(B) taquicardia, hipertensão arterial e bradipnéia,
(C) bradicardia, hipotensão arterial e bradipnéia.
(D) taquicardia, hipotensão arterial e taquipnéia.
(E) taquicardia, hipertensão arterial e taquipnéia.
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5) Um paciente de 24 anos, sexo masculino, vítima de acidente
automobilístico, deu entrada na unidade de emergência com
quadro clínico de desconforto .em andar superior do abdômen,
sem sinais de irritação peritoneal, hemodinamicamente está-

vel, e apresentou dosagem de amilase sérica elevada. Com
base nesses dados, um dos médicos socorritas suspeitou de
lesão pancreática. Qual exame complementar é melhor indicado
para confirmar o diagnóstico?

(A) Rotina radiológica de abdômen agudo.

(B) Ultrassonografia de abdômen.
(C) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada.
(D) Tomografia computadorizada de abdômen.
(E) Exame laboratorial seriado.

6) A infecção extra-intestinal por Entamoeba histolytica atinge
com mais freqüência o

(A) coração .
(B) fígado.

(C) pulmão.

(D) cérebro.
(E) baço.

7) O bisturi harmônico é um instrumento que tem sido usado em
muitos tipos de cirurgia videolaparoscópica, por causa de
sua capacidade peculiar de fazer incisão e coagulação com
dano tecidual colateral mínimo. Qual é o seu princípio de
funcionamento?

(A) Ondas sonoras de alta freqüência.

(B) Ondas sonoras de baixa freqüência.
(C) Fotocoagulação com infravermelho.
(D) Laser de argônio .

(E) Laser de Nd: YAG.

8) No trauma raquimedular, em qual síndrome ocorre a
hemissecção da medula, ocasionando a perda da função motora
e proprioceptiva do lado da lesão e perda da sensibilidade à
dor e à temperatura do lado oposto da lesão?

(A) Medular central.
(B) BROWN-SÉQUARD.

(C) Medular anterior.
(D) Medular posterior.
(E) Cone medular.
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9) Em qual das situações apresentadas abaixo a síndrome de
ASHERMAN é mais comum?

(A) Hímen imperfurado.
(B) Uso de dispositivo intra-uterino.
(C) Curetagem uterina, principalmente pós-parto.
(D) Septo vaginal transverso.
(E) Ausência congênita do endométrio.

10) A profilaxia com antibióticos para os contactantes de
pacientes com meningite é necessária para quais agentes
bacterianos?

(A) Pneumocystis carinii e Neisseria meningitidis .
(B) Streptococcus pneumoniae e Mycobacterium tuberculosis .
(C) Haemophilus influenzae e Pseudomonas aeruginosa.
(D) Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus .
(E) Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae.

11) Assinale a opção que apresenta causa de derrame pleural
transudativo.

(A) Pneumonia bacteriana.
(B) Tuberculose .

(C) Pleurite reumatóide.
(D) Mixedema.

(E) Mesotelioma.

12) O sinal radiográfico de TRETHOVAN é evidenciado em que
patologia ortopédica?

(A) Epifisiálise.

(B) Displasia do desenvolvimento do quadril.
(C) Doença de LEGG-CALVE-PERTHES.

(D) Doença de BLOUNT.

(E) Osteocondromatose.

13) A pré-eclampsia é caracterizada por

(A) hipertensão arterial, edema e proteinúria.
(B) hipertensão arterial, anemia e edema.
(C) edema, dispnéia e piúria.
(D) hipertensão arterial, bacteriúria e hematúria.
(E) hipotensão arterial, edema e proteinúria.
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14) Um paciente sofreu acidente de moto em área rural. Apresen-

tou, à inspeção, ferimento puntiforme em face anterior da
perna esquerda, deformidade associada, e bom enchimento ca-

pilar no membro inferior afetado. O Rx da perna afetada evi-

denciou fratura, segmentar da tíbia. Qual a classificação da
fratura segundo GUSTILO E ANDERSON?

(A) I

(B) II

(C) IIIa

(D) IIIb

(E) IIIc

15) Assinale a opção que apresenta a . causa mais comum de
demência nos países ocidentais.

(A) Doença de HUNTINGTON.

(B) Deficiência de vitamina B12.

(C) Doença de ALZHEIMER.

(D) Doença de PICK.

(E) Doença de PARKINSON.

16) Na enteropatia sensível ao glúten, o teste de triagem labo-

ratorial usado é o anticorpo

(A) antiprostaglandina.
(B) antigastrina.

(C) antigliadina.
(D) antipepsina.

(E) antifenilalanina.

17) Uma criança deu entrada na emergência com queixa de dor
abdominal e vômitos biliosos. O exame físico mostrou sinais
de distensão abdominal, taquicardia e choque. Qual é a
hipótese diagnóstica para essa emergência abdominal?

(A) Estenose hipertrófica de piloro.
(B) Má rotação intestinal com volvo.

(C) Apendicite aguda.
(D) Enterocolite necrosante.
(E) Divertículo de MECKEL.
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18) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro), em relação às fístulas
pós-operatórias do trato gastro intestinal, assinalando, a
seguir, a opção correta.

( ) A fístula do intestino delgado é mais comum que nas
outras partes do trato gastro intestinal.

( ) As fístulas proximais são de controle mais fácil e apre-
sentam uma taxa maior de fechamento espontâneo.

( ) As fístulas proximais são de controle mais difícil, mas
apresentam uma taxa maior de fechamento espontâneo.

( ) A somatostatina ' inibe a motilidade do estômago e do
intestino delgado, acelerando o fechamento espontâneo
das fístulas.

(A) (F) (V) (V) (F)
(B) (F) (V) (F) (V)
(C) (V) (F) (V) (F)
(D) (V) (V) (F) (F)
(E) (V) (F) (F) (V)

19) O agente infeccioso envolvido no desenvolvimento do câncer
cervical uterino é

(A) o Herpes vírus.
(B) a Chlamídia trachomatis.
(C) o Treponema pallidum.
(D) o Papiloma vírus humano.
(E) o Mycoplasma hominis .

20) A fratura do terço distal do rádio acompanhada de ruptura da
articulação rádio-ulnar distal é conhecida como fratura de

(A) BARTHON.

(B) COLLES .
(C) MONTEGGIA.

(D) SMITH.

(E) GALLEAZZI.

21) Assinale a opção que apresenta o antibacteriano que necessi-
ta do ajuste da dose em pacientes com disfunção renal.

(A) Ceftazidima.
(B) Metronidazol.
(C) Linezolida.

(D) Nafcilina.
(E) Azitromicina.
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22) No descolamento prematuro da placenta, com coagulação intra-

vascular disseminada, encontra-se fibrinogênio

(A) normal e número de plaquetas normal .
(B) baixo e plaquetopenia.

(C) normal e plaquetopenia.

(D) baixo e número de plaquetas normal.

(E) normal e número de plaquetas aumentado.

23) Nas fraturas supracondilares da criança, quando o desvio é
póstero-medial, qual o nervo mais freqüentemente acometido?

(A) Mediano.

(B) Ulnar.

(C) Axilar.

(D) Radial.

(E) Musculocutâneo.

24) As fases clínicas do parto podem ser classificadas em

(A) contrações uterinas, expulsão e secundamento.

(B) apagamento do colo, dilatação e contrações uterinas .

(C) contrações uterinas, dilatação e expulsão.

(D) dilatação, expulsão e secundamento.

(E) dilatação cervical, amniorrexe e expulsão.

25) Assinale a opção que NÄO apresenta fator de risco aumentado

para fratura osteoporótica.

(A) Idade avançada.
(B) Alcoolismo.

(C) Raça branca.

(D) Sexo feminino.
(E) Reposição estrogênica.

26) A manobra de BRACHT é utilizada para

(A) redução do prolapso do cordão umbilical.

(B) diagnóstico de apresentação defletida.

(C) diagnóstico de apresentação córmica.

(D) redução do prolapso de braço.

(E) desprendimento das espáduas e do pólo cefálico na apre-

sentação pélvica.
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27) Em relação ao lupus eritematoso sistêmico, pode-se afirmar
que

(A) o exantema malar não é um critério de classificação para
o seu diagnóstico.

(B) a monoartrite erosiva com deformidade articular é
característica da doença.

(C) os anticorpos antinucleares (FAN) são positivos em menos
de 10% dos pacientes durante o curso da doença.

(D) os homens jovens correspondem a 90% dos pacientes acome-
tidos pela doença.

(E) a taxa de perda fetal é aumentada nas mulheres com lupus
eritematoso sistêmico.

28) Qual o agente causador da vaginose bacteriana?

(A) Trichomonas vaginalis .
(B) Cândida albicans .
(C) Gonococo.
(D) Chlamidia trachomatis.
(E) Gardnerella vaginalis .

29) Na classificação de SALTER-HARRIS modificada por RANG, a
lesão do anel pericondral é classificada como

(A) II

(B) III

(c) IV

(D) V

(E) VI

30) Uma criança foi atendida na emergência apresentando febre
baixa, fadiga, eritema maculopapular com evolução para
púrpura palpável sobre as.nádegas, dorso das mãos e pés. O
diagnóstico do quadro clínico acima é compatível com

(A) arterite de TAKAYASU.
(B) púrpura de HENOCH-SCHÖLEIN.
(C) granulomatose de WEGENER.
(D) vasculite leucocitoclástica.
(E) doença de KAWASAKI.

31) No paciente politraumatizado, após ocorrerem as respostas
agudas da hemostasia e da inflamação, é feito o alicerce
para o reparo da lesão. Em que fase da cicatrização da
ferida, ocorrem os processos de reparação da angiogênese,
fibroplasia e epitelização?

(A) Inflamatória.
(B) Proliferativa.
(C) Maturação.
(D) Contração.
(E) Quimiotaxia.
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32) No embrião do sexo feminino, a estrutura destinada a
transformar-se no clitáris é conhecida como

(A) tubérculo genital .

(B) prega urogenital .
(C) eminência lábioescrotal.
(D) seio urogenital.

(E) cloaca.

33) Em relação às hepatites virais, é correto afirmar que

(A) o padrão sorológico Anti HBc IgM positivo é comumente
encontrado na hepatite C aguda, com alta infecciosidade.

(B) o agente da hepatite A (HAV) é transmitido quase exclu-

sivamente por via de inoculação percutânea.
(C) após infecção pelo vírus da hepatite B (HBV), o primeiro

marcador virológico detectável no soro é o HBsAg.

(D) após imunização com a vacina anti-hepatite B, o anti HBe

é o único marcador sorológico que aparece.

(E) esplenomegalia e adenopatia cervical estão presentes em
80-90% dos pacientes com hepatite aguda.

34) Segundo dados do IBGE, no Brasil, o aumento do número de
indivíduos obesos é alarmante. .Na cirurgia bariátrica, é
bastante utilizada a técnica de Fobi-Capella, sendo um
procedimento classificado como

01) restritivo.

(B) disabsortivo.

(C) restritivo e disabsortivo.
(D) restritivo e absortivo.

(E) absortivo.

35) Segundo SEDDON, a lesão completa de um nervo, em que não há
regeneração espontânea, havendo a necessidade de tratamento
cirúrgico, é conhecida como

(A) neurotmese.

(B) neurólise.
(C) axoniotmese.

(D) neuropraxia.

(E) neuroplegia.

36) O débito cardíaco, o maior determinante de perfusão

tecidual, é produto

(A) do índice cardíaco e da resistência vascular sistêmica.
(B) da freqüência cardíaca e da pressão arterial média.
(C) das freqüências respiratória e cardíaca.

(D) do volume sistólico e da freqüência cardíaca.
(E) da freqüência respiratória e do volume sistólico.
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37) Assinale a opção que NÄO apresenta um dos sinais ou sintomas
característicos da sífilis congênita.

(A) Pênfigo palmoplantar.
(B) Coriza mucopiossanguinolenta.
(C) Pseudoparalisia de PARROT.
(D) Microcefalia.
(E) Roséolas.

38) Um paciente masculino, 32 anos, vítima de acidente automobi-
lístico, sofreu trauma fechado em tórax, dando entrada no
serviço de emergência, apresentando respiração paradoxal.
Essa manifestação clínica se deve

(A) à fratura de múltiplos arcos costais.
(B) à fratura do esterno.
(C) à contusão pulmonar.
(D) ao pneumotórax hipertensivo.
(E) ao pneumotórax aberto.

39) coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,
assinalando, a seguir, a opção correta.

( ) O antídoto para intoxicação pelo acetaminofeno é a
N-acetilcisteína.

( ) A dose tóxica aguda de salicilatos é geralmente inferior
a 150ml/kg.

( ) A acidose metabólica é um efeito comum na intoxicação
pelo ibuprofeno.

( ) A deferoxamina é o quelante específico na intoxicação
pelo ferro.

( ) Atropina e pralidoxima são os antídotos para tratar
intoxicação por organofosforados..

( ) Quinidina deve ser usada para tratar arritmias cardíacas
presentes na intoxicação por antidepressivos tricícli-
COs.

(A) (F) (F) (F) (V) (V) (F)
(B) (V) (V) (F) (V) (F) (V)
(C) (V) (V) (V) (V) (F) (F)
(D) (V) (F) (F) (V) (V) (F)
(E) (V) (F) (V) (F) (V) (V)

40) O tratamento emergencial da síndrome compartimental está
baseado na descompressão do (s) compartimento (s) , por meio da
fasciotomia. Quantos compartimentos possui a perna?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5
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41) Assinale a opção que apresenta o tumor primário ósseo

maligno mais freqüente, caracterizado pela proliferação

descontrolada de plasmócitos com lesões ósseas difusas, o

qual acomete faixa etária acima dos 50 anos.

(A) Displasia fibrosa.
(B) Osteossarcoma.
(C) Sarcoma de EWING.

(D) Mieloma múltiplo.

(E) Osteoblastoma.

42) Nas lesões que envolvem a placa epifisária, qual é a camada

histológica mais freqüentemente acometida?

(A) Germinativa.

(B) Proliferativa.

(C) Hipertrófica.

(D) Calcificação provisória.

(E) Anel pericondral.

43) O câncer de mama surge mais comumente no

(A) quadrante inferior externo.

(B) quadrante superior externo.
(C) quadrante superior interno.
(D) quadrante inferior interno.
(E) mamilo.

44) O agente bacteriano que mais raramente é resposável pela

osteomielite e artrite séptica no recém-nascido é a

(A) Neisseria gonorrhoae.

(B) Streptococcus do grupo B.
(C) Escherichia coli.
(D) Staphylococcus aureus .

(E) Proteus mirabilis.

45) Durante a gestação, a placenta prévia manifesta-se clinica-

mente por

(A) dores abdominais e amniorrexe prematura.

(B) hemorragia e dores abdominais intensas .

(C) hemorragia indolor com tendência à repetição.

(D) hemorragia e hipertonia uterina.

(E) hipertonia uterina e morte fetal.

46) São exemplos de anemia hemolítica causada por defeito de

membrana, EXCETO:

(A) esferocitose hereditária.
(B) eliptocitose hereditária.

(C) estomatocitose hereditária.

(D) hemoglobinúria paroxística noturna.

(E) anemia falciforme.
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47) A proposta de preservação do baço no trauma abdominal tem
como ponto central o papel que o órgão desempenha na preven-
ção de infecções graves, sobretudo nas crianças. O principal
agente causador da infecção fulminante pós-esplenectomia é o

(A) Estafilococo.

(B) Estreptococo.
(C) Meningococo.

(D) Pneumococo .

(E) Enterococo.

48) Um paciente de 18 anos, com história de trauma torácico em
jogo de futebol há uma hora, deu entrada na Unidade de
Emergência com quadro clínico de insuficiência respiratória
importante. 

,
O RX de tórax mostrou pneumotórax volumoso à

direita. Qual o distúrbio ácido básico provavelmente
encontrado?

(A) Alcalose respiratória.
(B) Alcalose metabálica.
(C) Acidose mista.
(D) Acidose metabólica.
(E) Acidose respiratória.

49) Os distúrbios ácido-base e metabólico encontrados na esteno-
se hipertrófica do piloro são, respectivamente,

(A) alcalose metabólica e hipocalemia.
(B) acidose metabólica e hipocalemia.
(C) alcalose respiratória e hipercalemia.
(D) acidose respiratória e hipercalemia.
(E) acidose mista e hipomagnesemia.

50) O apêndice vermiforme é um divertículo do ceco originário da
confluência das três tênias, no ponto do ápice primitivo do
ceco. O tumor mais freqüente e que corresponde a cerca de
70 a 80% dos tumores apendiculares é o

(A) Adenocarcinóide.
(B) Adenocarcinoma.
(C) Carcinóide.
(D) Mucocele.
(E) Neurinoma.
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INSTRUÇÕESGERAISAO CANDIDATO:

PROVAS OBJETIVAS
1 - Verifique se a provn recebida e a folha de respostus são da mesma cor (consta no rodapé de cada folhn n cor correspondente) e se não fnitam

questões on páginns. Esereva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscriçilo e o digito verificador (DV) apenns nos
locais indiendos;

2 - O tempo para a realizaçiin da prova será de (4) horas, incluindo o tempo necessário à redaçiio e á murenção das respostas an folha de
respostas, e niio será prorrogado;

3 - Só inicie n prova após ser autorizndo pelo Fiscal, interrompendo a sun execueño quando determinado;
4 - A redação (easo hnja) deverà ser uma dissertação com idéias coerentes, einras e objetivas escritas na língun portuguesa, não podendo ser

escriin em letra de imprensa. Deverà ter no mluimo 20 linhus continuns, considerando o reeno do parágrafo, e no máximo 30 linhus.
Ein não poderá conter qualquer maren identificadora on nasinntÏrra o que implienrú na utribuição de noin zero à redaçilo;

5 - Iniciada a prova, niio haverá mais esciarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidnmente autorizado pelo Supervisor/
Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos ensos abaixo especifiendos, devidamente acompanhado por militar
designado parn esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado peln MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saida da área circunscrita para a realizaçño da provn.
Em nenhum dos ensos haverá prorrogação do tempo destinado n realizaçilo dn prova , em enso de retirnda definitiva do recinto de provn,
esta será corrigida até onde foi solucionada;

6 - Use ennein esferográfica pretn ou nzul parn preencher a folha de respostas;
7 - Confirn nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de mured-Ins na folha de respostas. Cuidado para año

marcar duas opções para umn meson questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponiveis nas folhas de questões e folha de ruscunho nuera, mas só serão corrigidas as respostas marcadas

au folha de respostas;
9 - O tempo minimo de permanéneia dos enndidntos em recinto de aplicação de provas é de 30 minutos. O enndidato somente poderá ievar a

prova enso deixe o recinto após transeorridos três quartos do tempo destinado à sua renlização e somente se a prova npiiendn for escrita
objetivn;

10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provns não scrito levadas em consideração, o enndidato que:
a) der on receber aux[lio para a execução de qualquer prova;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execueiio das provas;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
c) cometer ato grave de indisciplinn; e

f) comparecer ao loeni de realizaçiin da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões,
11 - Instruções para o preenchimento dn folha de respostas:

a) use cauctn esferográfica azul on preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) nssine o seu nome no loeni indiendo;
d) no enmpo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda parn a direita, um digito em cada retñagulo.

Escrevn o digito correspondente no DV no último retângulo. Após, cubra todo o elreulo correspondeute a enda número. Não amasse,
dobre ou rasgue a folha de respostus sob pena de ser rejeitudn pelo equipamento de leiturn ótica que corrigirá os cartões; e

e) só serà permitida a troen de folha de respostus até o inicio da provn, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome,
assianturn e número de inscrição, sendo de inteirn responsabilidade do enndidato qualquer erro ou rnsura un referidn folha de
respostas, após o
in leio du prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo nbaixo:

DiretOria de Nome: Roberto Silva

EnsinO da Marinha Assinntura: 9.03.3® ..
instrucoes de Preenchimento | 01 ® eo®® | 26 @ ®® eo

.Nao rasure esta folha, | 02 @ @ e @ @ | 27 e ® © @ @
-Não rablsque nas áreas de respostas. | 03 ® @ e®@ 28 @ e©©©
«Faça marcas sólidas nos circulos' 04 @ e®®® 29 Q ®e®®

| 05®®©eo 30e®©®®
ERRADO: Q)® Ô CDRRETD: | 06®®©®e 31® ®® ®®

| 07®®©eo | 32® eo®®
| 08 ® ®eo® | 33 ®®©®e

PRENCHIMENTODOCANDIDATO Prenchimento | 09oooo® | 34® ®eo®
daDEnsM | 10eoooo | 35e®®®®

| 11®®©®® | 36om©®®
| 12® ®e®® | 37® Oe®®

Números.m.orige p () | 13® ®©eo | 38® ®©®e
-- | 14® ®©®e | 39® ®®®®

1 0 0 8 2 2 .-l. | 15®.®e®® | 40e®©®®

ome®® E ge | 16®® ©®® | 41® ® ® ®®
eoooo o ô® | 16® ®e®® 42®®©®e
ô®® ® e e ô® | 18® ®© eo | 43®®©eo
G®® ®® ô ô® | 19®®© ®e (44® eo®®ô®®®® @ | 20o®eo® [ 45® e®oo

| 21@®©eo | 46®® ®®® A® ®®®® @ | 22® e®®® | | 47®®©®e
@ @®e® @ | 23e®© ®® | | 48®®©eo
@ ®® ®® @ 24®®® ®® ) | 49®.e®®®

| 25®®®eo| [ 50o®eoo


