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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões 

de 1 a 3. 
 

Todos os países que reduziram a maioridade penal 
não diminuíram a violência 

 
Por Frei Betto 

 
Voltou à pauta do Congresso, por insistência do PSDB, a 

proposta de criminalizar menores de 18 anos via redução da 

maioridade penal. 

De que adianta? Nossa legislação já responsabiliza toda 

pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o menor infrator deve merecer 

medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade 

assistida, semiliberdade e internação. A medida é aplicada 

segundo a gravidade da infração. 

Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se 

registrou redução da violência. A Espanha e a Alemanha 

voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. 

Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal 

mínima. 

O índice de reincidência em nossas prisões é de 70%. 

Não existe, no Brasil, política penitenciária, nem intenção do 

Estado de recuperar os detentos. Uma reforma prisional seria 

tão necessária e urgente quanto a reforma política. As 

delegacias funcionam como escola de ensino fundamental para 

o crime; os cadeiões, como ensino médio; as penitenciárias, 

como universidades. 

O ingresso precoce de adolescentes em nosso sistema 

carcerário só faria aumentar o número de bandidos, pois 

tornaria muitos deles distantes de qualquer medida 

socioeducativa. Ficariam trancafiados como mortos-vivos, 

sujeitos à violência, inclusive sexual, das facções que reinam 

em nossas prisões. 

Já no sistema socioeducativo, o índice de reincidência é 

de 20%, o que indica que 80% dos menores infratores são 

recuperados. 

Nosso sistema prisional já não comporta mais presos. No 

Brasil, eles são, hoje, 500 mil, a quarta maior população 

carcerária do mundo. Perdemos apenas para os EUA (2,2 

milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (740 mil). 

Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, e não a 

causa. Ninguém nasce delinquente ou criminoso. Um jovem 

ingressa no crime devido à falta de escolaridade, de afeto 

familiar, e por pressão consumista que o convence de que só 

terá seu valor reconhecido socialmente se portar determinados 

produtos de grife. 

Enfim, o menor infrator é resultado do descaso do Estado, 

que não garante a tantas crianças creches e educação de 

qualidade; áreas de esporte, arte e lazer; e a seus pais trabalho 

decente ou uma renda mínima para que possam subsistir com 

dignidade em caso de desemprego. 

Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar 

UPPs em áreas consideradas violentas. O traficante não espera 

que seu filho seja bandido, e sim doutor. Por que, junto com a 

polícia pacificadora, não ingressam, nas áreas dominadas por 

bandidos, escolas, oficinas de música, teatro, literatura e praças 

de esportes? 

Punidos deveriam ser aqueles que utilizam menores na 

prática de crimes. E eles costumam ser hóspedes do Estado 

que, cego, permite que dentro das cadeias as facções 

criminosas monitorem, por celulares, todo tipo de violência 

contra os cidadãos. 

Que tal criminalizar o poder público por conivência com o 

crime organizado? Bem dizia o filósofo Carlito Maia: “O 

problema do menor é o maior.” 

 
1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O autor do texto defende que não adianta reduzir a 
maioridade penal, pois, no Brasil, não há intenção 
quanto à recuperação dos presos nem há política 
penitenciária, fazendo com que os adolescentes se 
distanciem de medidas socioeducativas e fiquem 
sujeitos à violência. 

II. Defende-se, no texto, que devem ser garantidos 
creches e educação de qualidade, por exemplo, às 
crianças e trabalho digno ou uma renda mínima para 
os pais como forma de tratar a causa e não o efeito. 

III. Defende-se, no texto, que os adultos devem ser 
punidos em vez de punir os menores de idade, uma 
vez que os pais devem se responsabilizar totalmente 
pelos atos praticados por seus filhos. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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2. Observe o trecho transcrito do texto e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da 
palavra destacada de acordo com o contexto. 

 
“(...) a seus pais trabalho decente ou uma renda mínima 

para que possam subsistir com dignidade em caso de 

desemprego.” 

 
(A) Trabalhar. 
(B) Progredir. 
(C) Aprimorar-se. 
(D) Sobreviver. 
(E) Encher-se. 

 
 

3. Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa em que a conjunção destacada estabeleça o 
mesmo sentido e tenha a mesma classificação que a 
conjunção destacada na oração abaixo. 

 
“Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar 

UPPs em áreas consideradas violentas.” 

 
(A) Ainda que medidas socioeducativas sejam 

implantadas, decisões mais rígidas devem ser 
tomadas. 

(B) Desde que a polícia começou a agir naquela região, 
o índice de criminalidade diminuiu. 

(C) O índice de roubo seguido de morte aumentou 
naquele bairro. Logo, medidas devem ser tomadas 
para garantir a segurança dos moradores. 

(D) É preciso garantir educação de qualidade a fim de 
que o índice de criminalidade diminua. 

(E) Conforme veiculado na mídia, houve rebelião. 
 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Fomos nós quem flagrou o ladrão no momento do 

roubo. 
(B) Perto de 50 detentos fugiu de um presídio do interior 

de São Paulo. 
(C) Não se poupou esforços para prender aquela 

quadrilha. 
(D) Construiu-se novos postos policiais na região 

metropolitana. 
(E) Parecem haver graves problemas com a segurança 

pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Aquele policial lidou com muitos casos de fraticídio.  
(B) Eles estavam tentando compreender o esteriótipo do 

assassino. 
(C) A polícia detectou que o assassino era misantropo. 
(D) Prostou o ladrão de um só golpe. 
(E) O caso do assassinato daquela criança rerpecutiu 

em toda a imprensa. 
 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
 
6. Considerando o disposto no artigo 142, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
Os menores de _______________ anos serão 

______________ e os maiores de ______________ e menores 

de ______________ anos _____________ por seus pais, 

tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. 

 
(A) dezoito/ assistidos/ dezoito/ vinte e um/ 

representados 
(B) dezesseis/ assistidos/ dezesseis/ vinte e um/ 

representados 
(C) dezesseis/ representados/ dezesseis/ vinte e um/ 

assistidos 
(D) dezoito/ representados/ dezoito/ vinte e um/ 

assistidos 
(E) dezesseis/ representados/ dezesseis/ dezoito/ 

assistidos 
 

 
7. O artigo 145, do ECA, dispõe que os Estados e o Distrito 

Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas 
da infância e da juventude, cabendo ao(à) 

 
(A) Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade 

por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.  

(B) Ministério Público estabelecer sua proporcionalidade 
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

(C) Fundação Casa estabelecer sua proporcionalidade 
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

(D) Poder Executivo Federal estabelecer sua 
proporcionalidade por número de habitantes, dotá-
las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, 
inclusive em plantões. 

(E) Poder Executivo Estadual estabelecer sua 
proporcionalidade por número de habitantes, dotá-
las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, 
inclusive em plantões. 
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8. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre 

 
(A) preservação das florestas, da fauna e da flora. 
(B) proteção ao meio ambiente e combate à poluição em 

qualquer de suas formas. 
(C) promoção de programas de construção de moradias 

e melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico.  

(D) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 
turístico e paisagístico. 

(E) registro, acompanhamento e fiscalização das 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

 
 

9. Conforme o disposto no artigo 26, da Constituição Federal 
de 1988, incluem-se entre os bens dos Estados as 

 
I. águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 

II. áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que 
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, Municípios ou terceiros. 

III. ilhas fluviais e lacustres não pertencentes aos 
Municípios de outros Estados. 

IV. terras devolutas não compreendidas entre as da 
União. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e IV, apenas. 

 
 

10. Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui(em) 
crime(s) de responsabilidade do Prefeito Municipal: 

 
I. efetuar repasse que supere os limites definidos na 

Constituição Federal de 1988. 
II. não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês. 
III. enviar o repasse a menor em relação à proporção 

fixada na Lei Orçamentária. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I e III, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
 
 
 
 

11. Considerando o disposto no artigo 131, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
O Conselho Tutelar é órgão _____________ e 

____________, ______________, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos na Lei nº 8.069/1990. 

 
(A) provisório/ autônomo/ não jurisdicional 
(B) permanente/ independente/ jurisdicional 
(C) provisório/ independente/ não jurisdicional 
(D) permanente/ autônomo/ não jurisdicional 
(E) permanente/ autônomo/ jurisdicional 

 
 

12. Conforme o disposto no artigo 133, do ECA, para a 
candidatura a membro do Conselho Tutelar, será(ão) 
exigido(s) o(s) seguinte(s) requisito(s): 

 
I. residir no país ou países vizinhos que façam 

fronteira com o Brasil. 
II. idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos. 
III. reconhecida idoneidade moral. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) II, apenas. 

 
 

13. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, expressos 
na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, 
mesmo em caso de flagrante delito ou desastre. 

(B) É plena a liberdade de associação de caráter 
paramilitar, para fins lícitos. 

(C) A propriedade poderá ou não atender a sua função 
social. 

(D) É garantido o direito de herança. 
(E) A lei penal não retroagirá para beneficiar o réu. 
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14. De acordo com a Lei nº 12.594/2012, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando 

que tenha praticado a falta por coação irresistível. 
(B) A decisão judicial relativa à execução de medida 

socioeducativa será proferida após manifestação do 
defensor e do Ministério Público.  

(C) A União, em articulação com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, realizará avaliações 
periódicas da implementação dos Planos de 
Atendimento Socioeducativo em intervalos não 
superiores a 3 (três) anos. 

(D) É vedada a edificação de unidades 
socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, 
ou de qualquer outra forma integrados a 
estabelecimentos penais. 

(E) Compete aos Estados elaborar o Plano Estadual de 
Atendimento Socioeducativo em conformidade com 
o Plano Nacional. 

 
 

15. De acordo com a Lei nº 12.594/2012, compete à direção 
do programa de prestação de serviços à comunidade ou 
de liberdade assistida, entre outras atribuições: 

 
I. selecionar e credenciar orientadores, designando-os, 

caso a caso, para acompanhar e avaliar o 
cumprimento da medida. 

II. supervisionar o desenvolvimento da medida. 
III. receber o adolescente e seus pais ou responsável e 

orientá-los sobre a finalidade da medida e a 
organização e funcionamento do programa. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

MÉDICO (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 
 
 
16. Paciente relata dor em região dorsal do polegar com 

irradiação para o antebraço há 6 meses. Relata piora ao 
desvio ulnar do carpo. A ultrassonografia evidencia 
inflamação da bainha comum dos tendões do abdutor 
longo e extensor curto do polegar no punho, recebendo o 
diagnóstico de tenossinovite de De Quervain. Sobre esse 
assunto, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A patologia está associada à gota úrica. 
(B) Não há relação com o hipotireoidismo. 
(C) A patologia está associada ao desvio ulnar do carpo. 
(D) Existe forte associação com trabalhos forçados com 

desvio radial do carpo. 
(E) Não existe associação com a artrite reumatoide. 

 
 

17. Assinale a alternativa correta sobre a epifisiólise de 
quadril. 

 
(A) A prevalência é maior no sexo feminino. 
(B) É comum a criança com epifisiólise queixar-se de 

dor nos joelhos. 
(C) Não está associada à obesidade. 
(D) Não existe relação entre a patologia e alterações 

endócrinas. 
(E) O tratamento mais utilizado é a artroplastia do 

quadril. 
 

 
18. Paciente de 72 anos chega ao ambulatório com queixa de 

apraxia de marcha, quadro demencial e incontinência 
urinária. Assinale a alternativa que apresenta o 
diagnóstico provável. 

 
(A) Alzheimer. 
(B) Demência vascular. 
(C) Hidrocefalia por pressão normal. 
(D) Incontinência urinária. 
(E) Parkinson. 

 
 

19. Assinale a alternativa correta sobre a síndrome de   
Sturge-Weber. 

 
(A) É uma patologia de origem hereditária. 
(B) O angioma ocular aparece em 50% dos casos. 
(C) Está associada à Síndrome Beckwith-Wiedemann. 
(D) A mancha em vinho do Porto, apesar de não ser a 

condição essencial da síndrome, é o achado mais 
frequente da moléstia. 

(E) Existe associação com a Síndrome ângio-ósseo-
hipertrófica. 

 
 

20. Assinale a alternativa correta sobre a esclerodermia. 
 

(A) Existe maior prevalência em adultos do sexo 
masculino. 

(B) A forma localizada é mais comum em adultos. 
(C) A forma sistêmica é comum em crianças. 
(D) A região mais acometida é o tronco. 
(E) Existe comprometimento do esôfago. 
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21. Paciente do sexo feminino, de 12 anos, admitida referindo 
que há 2 meses tem lesões vesico-bolhosas tensas, 
isoladas e agrupadas, na face, no pescoço, no tronco, nas 
mucosas oral e genital sobre placas eritêmato-
edematosas circinadas. A paciente apresentava, ainda, 
astenia, febre ocasional e queda do estado geral, além de 
adenomegalias axilares e cervicais volumosas de 5 meses 
de evolução. Os exames laboratoriais mostraram anemia 
(Hb: 8,7), leucocitúria estéril (66.000), VHS: 98mm,      
Anti-Sm reagente, Anti-RNP reagente, C3 e C4 normais. 
Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico 
provável. 

 
(A) Lúpus eritematoso sistêmico. 
(B) Pênfigo bolhoso. 
(C) Dermatite herpetiforme. 
(D) Dermatite atópica 
(E) Dermatite por contato. 

 
 

22. Assinale a alternativa correta sobre o pênfigo vulgar. 
 

(A) O pênfigo vulgar ocorre geralmente antes da terceira 
década de vida. 

(B) O elemento semiotécnico para um diagnóstico mais 
simples do pênfigo vulgar é a verificação do sinal de 
Nikolsky. 

(C) As primeiras manifestações clínicas do pênfigo 
vulgar desenvolvem-se na pele. 

(D) O pênfigo vulgar é caracterizado por exuberância de 
infiltrado inflamatório. 

(E) As manifestações sistêmicas são precedidas pelas 
orais. 

 
 

23. As porfirias agudas constituem um complexo grupo de 
doenças hereditárias metabólicas de caráter autossômico 
dominante. Assinale a alternativa incorreta a respeito da 
patologia. 

 
(A) As manifestações clínicas das porfirias agudas 

decorrem dos distúrbios na via biossintética do 
heme, causados por deficiência de enzimas que 
deveriam funcionar na rota metabólica dessa 
substância. 

(B) O aumento das porfirinas, embora usual na 
descompensação do paciente com porfiria, pode ou 
não ser constatado em uma crise aguda. 

(C) O exame mais importante para confirmar-se o 
“estado de crise” é a quantificação das porfirinas 
plasmáticas ou urinárias. 

(D) Há vários sinais clínicos que devem levar o médico a 
pensar em crise de porfiria: dor abdominal, alteração 
da cor da urina, mudança no ritmo intestinal, déficit 
motor ou sensitivo-motor, vômitos, alteração do nível 
de consciência ou confusão mental. 

(E) O quadro álgico é efetivamente combatido com o 
uso de narcóticos como codeína, meperidina ou 
morfina. 

 
 
 

24. Assinale a alternativa correta sobre a Síndrome de Wolf-
Parkinson-White. 

 
(A) No ECG, é possível observar intervalo PR longo, 

normalmente sendo maior que 0,12 segundos em 
adultos, e maior que 0,09 em crianças. 

(B) No ECG, é possível observar QRS curto e 
espessado, geralmente com a duração inferior a 
0,12 segundos. 

(C) O tratamento de escolha é o farmacológico. 
(D) Sua patogenia está relacionada ao fato de os 

portadores dessa síndrome apresentarem duas vias 
alternativas de condução para chegar ao ventrículo 
durante o ritmo sinusal: a via normal, que passa pelo 
NAV (nó atrioventricular), e a via anômala, 
conhecida como feixe de Kent. 

(E) É a mais frequente das síndromes de pós-excitação 
caracterizadas por despolarização ventricular 
precoce. 

 
 

25. Assinale a alternativa que apresenta a alteração esperada 
(mais comum) no eletrocardiograma de um paciente 
chagásico crônico. 

 
(A) O intervalo PR é curto com presença de um 

empastamento no início do complexo QRS, 
denominado onda delta. 

(B) O intervalo QRS é curto (0,13s), rS em V1, QS em 
V5 e V6. 

(C) Bloqueio de ramo esquerdo típico. 
(D) Taquicardia sinusal. 
(E) Associação de bloqueio de ramo direito com 

bloqueio divisional ântero-superior esquerdo. 
 

 
26. Assinale a alternativa correta sobre a fibrose cística. 
 

(A) O Teste do Suor é utilizado para o diagnóstico da 
patologia, que mede a concentração de sódio e cloro 
no suor do indivíduo, sendo a dosagem de cloro a 
mais precisa. 

(B) O Teste do Suor é utilizado para o diagnóstico da 
patologia, que mede a concentração de sódio e cloro 
no suor do indivíduo, sendo a dosagem de sódio a 
mais precisa. 

(C) O Teste do Pezinho faz o diagnóstico definitivo. 
(D) É uma doença genética de herança autossômica 

dominante. 
(E) Em países de primeiro mundo, a sobrevida média é 

de 20 anos. 
 

 
27. Assinale a alternativa que apresenta a patologia que pode 

ser confundida com os achados radiológicos da beriliose. 
 

(A) Carcinoma de células gigantes. 
(B) Sarcoidose. 
(C) Asbestose. 
(D) Silicose. 
(E) Carcinoma broncogênico. 
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28. Sobre a Doença Inflamatória Pélvica (DIP), assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) É caracterizada pela presença de glândulas 

endometriais e estroma fora da musculatura da 
cavidade uterina. 

(B) Está relacionada ao ciclo gravídico-puerperal ou com 
cirurgias nos órgãos pélvicos. 

(C) As mulheres com DIP não apresentam risco de 
gestação ectópica e infertilidade tubária. 

(D) É uma patologia frequente nas mulheres que não 
menstruam. 

(E) É uma infecção do trato genital superior, causada 
pela ascensão intracanalicular de microrganismos da 
endocérvice para a mucosa endometrial e da tuba 
uterina. 

 
 

29. As vulvovaginites constituem uma das principais causas 
de consulta ginecológica. Sobre esse assunto, assinale a 
alternativa correta: 

 
(A) A tricomoníase é a principal causa de vulvovaginite. 

Os principais sintomas da tricomoníase são fluxo 
vaginal aumentado, que se torna abundante e 
bolhoso, com coloração marrom, hiperemia e edema 
da vulva. 

(B) A disúria, a polaciúria e a dor suprapúbica são os 
sintomas menos comuns da tricomoníase. 

(C) A maioria das pacientes com tricomoníase 
apresentam sintomas. Porém, são menos intensos 
logo após o período menstrual ou durante a 
gravidez. 

(D) A vulvovaginite fúngica frequentemente ocorre antes 
da menarca e diminui sua incidência após esta. 

(E) A vaginose bacteriana não está associada a 
salpingites, peritonites, endometrioses pós-parto ou 
cesariana. 

 
 

30. A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico crônico e, em 
muitos casos, incapacitante. Sobre esse assunto, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) A esquizofrenia se inicia geralmente em jovens e 

mesmo em crianças, e caracteriza-se pela presença 
de sintomas psicóticos, depressivos, de 
desorganização, negativos e perdas cognitivas. 

(B) A característica clássica da esquizofrenia tipo 
paranoide é uma perturbação acentuada da função 
motora, que pode envolver estupor, negativismo, 
rigidez, excitação ou posturas bizarras. 

(C) O tipo desorganizado de esquizofrenia caracteriza-
se pela preocupação com um ou mais delírios ou 
alucinações auditivas frequentes, classicamente 
delírios de perseguição ou grandeza. 

(D) O tipo catatônico de esquizofrenia (anteriormente 
denominado hebefrênico), caracteriza-se por 
pacientes tensos, desconfiados, resguardados, 
reservados e, às vezes, hostis ou agressivos. 

(E) Os sintomas positivos incluem embotamento afetivo 
e pobreza da fala ou de seu conteúdo, bloqueio, 
auto-higiene pobre, falta de motivação, anedonia e 
retraimento social. Os sintomas negativos incluem 
delírios e alucinações. 

31. Sobre os transtornos de ansiedade, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O transtorno de pânico costuma ocorrer no final da 

vida adulta e os pacientes geralmente podem 
designar a fonte de seu medo. O ataque geralmente 
dura mais de uma hora. 

(B) Os pacientes com agorafobia preferem sair sozinhos 
de casa, não gostam de ser acompanhados por 
amigos ou membros da família. 

(C) No Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), entre 
os adultos, as mulheres têm maior probabilidade de 
serem afetadas do que os homens, mas, entre 
adolescentes, meninos e meninas têm probabilidade 
igual de serem afetados. 

(D) O transtorno de Tourette e o TOC têm idade de 
início e sintomas semelhantes. O transtorno de 
Tourette apresenta como sintomas característicos 
tiques motores e vocais que ocorrem com frequência 
e quase todos os dias. 

(E) A fobia social é mais comum que a fobia específica. 
A idade de pico para o início da fobia social é após 
os 40 anos. 

 
 

32. Sobre a anemia ferropênica, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Nas mulheres em idade reprodutiva, a principal 

causa da anemia é a perda menstrual excessiva. 
(B) A dieta deficiente isolada não é causa frequente de 

carência de ferro, mas a sua associação com perdas 
excessivas ou com aumento da demanda aumenta o 
risco de instalação da anemia. 

(C) Os sintomas mais comuns são: fadiga, perda da 
capacidade de exercer as atividades habituais, 
irritabilidade, cefaleia, palpitações e dispneia aos 
esforços. 

(D) A causa menos comum de diminuição de absorção 
do ferro é acloridria. 

(E) Os pacientes com insuficiência renal em tratamento 
com hemodiálise podem tornar-se deficientes em 
ferro devido às restrições da dieta, às perdas na 
diálise e à estimulação exógena da eritropoiese pela 
eritropoietina. 

 
 

33. Assinale a alternativa correta sobre a hemocromatose. 
 

(A) A Hemocromatose Hereditária (HH) é uma doença 
genética caracterizada pela absorção diminuída do 
ferro dietético, resultando em uma diminuição 
patológica dos estoques de ferro no organismo. 

(B) O fígado é o único órgão que não é afetado na 
hemocromatose. 

(C) São raros os casos que ocorrem hipogonadismo, 
disfunção erétil e alteração na distribuição de pelos.  

(D) Os sintomas iniciais da doença podem ser 
inespecíficos, caracterizados por fadiga, artralgias e 
mal-estar. 

(E) O termo hemocromatose tem sido aplicado também 
para indicar pacientes com sobrecarga de ferro. 
Estes pacientes apresentam lesão no fígado, sendo 
que o único órgão não afetado é o coração. 
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34. Sobre  hipertireoidismo e tireotoxicose, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Hipertireoidismo refere-se à síndrome causada por 

excesso de hormônio tireoidiano. 
(B) A tireotoxicose refere-se à hiperatividade tireoidiana. 
(C) A doença de Graves é uma síndrome caracterizada 

por hipertireoidismo, oftalmopatia, dermopatia 
localizada (mixedema pré-fibular) e, frequentemente, 
acropaquia. 

(D) A doença de Graves é mais recorrente em homens 
do que em mulheres. 

(E) No idoso, a inapetência, a  perda de peso, a 
depressão e o isolamento social acompanhados de 
aumento da frequência cardíaca são referidos como 
síndrome do hipertireoidismo apático. 

 
 

35. Sobre o tratamento da Diabetes, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) As glitazonas elevam a insulinemia, não promovem 

a adipogênese e aumentam a produção hepática de 
glicose. 

(B) As sulfonilureias diminuem a secreção de insulina. 
(C) As meglitinidas estimulam a secreção lenta de 

insulina e melhoram o pico de insulinemia pré-
prandial. Tem grande efeito na glicemia de jejum. 

(D) A metformina eleva os níveis plasmáticos de insulina 
e diminui a fosforilação do receptor de insulina. 

(E) Os inibidores da alfa-glicosidase melhoram a função 
das células-beta e a resistência à insulina e reduzem 
a progressão de intolerantes à glicose para Diabetes 
mellitus tipo 2. 

 
 

36. Sobre as doenças pancreáticas, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O pâncreas divisum resulta da ausência da fusão 

entre os ductos pancreáticos das porções ventral e 
dorsal do pâncreas durante o quinto mês de 
gestação. Trata-se da anomalia pancreática menos 
comum. 

(B) A pancreatite hereditária acomete mais 
frequentemente homens e os sintomas surgem entre 
os 5 e 10 anos de idade. 

(C) A hipertrigliceridemia é uma importante causa de 
pancreatite aguda não traumática em pacientes sem 
litíase biliar ou antecedentes de uso de álcool. 

(D) A dor abdominal é a principal queixa da maioria dos 
pacientes com pancreatite aguda. A dor piora na 
posição genupeitoral, e há melhora na posição 
supina. 

(E) Os pacientes com pancreatite aguda leve não 
devem ser mantidos em jejum oral, já que o jejum 
aumenta a secreção de enzimas pancreáticas. 

 
 
 
 
 
 

37. Sobre a pancreatite crônica, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) As pancreatites crônicas se caracterizam pela 

substituição irreversível do parênquima pancreático 
normal por áreas de fibrose e pelo surgimento de 
estenose e irregularidades dos ductos pancreáticos. 

(B) Portadores de desnutrição proteica grave podem 
evoluir com lesões compatíveis com diagnóstico de 
pancreatite crônica. 

(C) Qualquer situação que resulte em dificuldade de 
drenagem da secreção pancreática para o duodeno 
pode provocar pancreatite crônica. 

(D) A Diabetes mellitus é uma das manifestações iniciais 
da pancreatite crônica. 

(E) Durante a evolução da pancreatite crônica, os 
doentes podem desenvolver hemorragias digestivas 
exteriorizadas sob forma de hematêmese ou 
melena. 

 
 

38. Sobre a nutrição enteral, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Sempre que o trato gastrintestinal estiver estrutural e 
com funcionamento íntegro, é preferível usar a 
Terapia de Nutrição Parenteral. 

(B) São indicações para o uso de Terapia de Nutrição 
Enteral: doença terminal e sangramento 
gastrintestinal. 

(C) São contraindicações para o uso de Terapia de 
Nutrição Enteral: queimaduras e anorexia. 

(D) O conceito de nutrição enteral precoce, estabelecido 
nos últimos anos, consiste na oferta de nutrição 
enteral nas primeiras 12 horas após a ocorrência de 
um evento traumático ou infeccioso. 

(E) A pneumonia aspirativa é considerada a 
complicação de maior gravidade na Terapia de 
Nutrição Enteral. 

 
 

39. Sobre a desnutrição, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O Marasmo é considerado como estágio inicial da 
caquexia. 

(B) O Marasmo não responde ao tratamento nutricional. 
(C) A desnutrição proteico-calórica mista é uma 

condição leve, que não exige tratamento imediato. 
(D) Um sinal de Marasmo é a queda de cabelo, fato que 

não ocorre no Kwashiorkor. 
(E) O Marasmo é de fácil diagnóstico clínico do 

paciente, que se encontra emagrecido e sem massa 
gordurosa e muscular, mostrando peso inferior a 
80% do ideal. 
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40. Sobre triagem e avaliação nutricional, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) A circunferência da medida da panturrilha é a 

medida mais sensível de massa muscular para 
pessoas idosas. 

(B) A relação da cintura para o quadril não permite 
diferenciar a obesidade ginoide da androide. 

(C) A espirometria não é um método auxiliar na 
avaliação nutricional. 

(D) O uso do dinamômetro ou força de aperto de mão 
não dominante não é indicado em pacientes 
cirróticos. 

(E) A fórmula de Chumlea não pode ser aplicada em 
pacientes acamados, já que esta fórmula necessita 
da verificação do peso corporal na posição supina. 

 
 

41. Sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Entre os mecanismos facilitadores do refluxo, o 

relaxamento transitório do esfíncter inferior do 
esôfago é o menos relevante. 

(B) A DRGE pode apresentar-se na forma não erosiva. 
Nesse caso, a presença de pirose/ regurgitação com 
frequência mínima de 3 vezes/ semana, por período 
igual ou superior a 8 semanas, sugere o diagnóstico 
de DRGE. 

(C) O sintoma mais característico da DRGE é a pirose, 
tipicamente referida de 10 minutos a 3 horas após a 
refeição. 

(D) A ausência de pirose exclui a possibilidade da 
DRGE. 

(E) Os achados de erosões esofágicas ao exame 
endoscópico são menos comuns nas manifestações 
atípicas da doença. 

 
 

42. Sobre a dor abdominal, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A dor visceral resulta da irritação do peritônio 
parietal. 

(B) A dor somática resulta do estímulo de nociceptores 
viscerais, presentes nas paredes dos órgãos       
intra-abdominais. 

(C) A dor visceral geralmente é mais intensa e bem 
localizada do que a dor somática.  

(D) Um exemplo de dor referida é a dor no ombro 
secundária à irritação diafragmática por abscesso 
subfrêncio ou hepático. 

(E) Dor que piora com o paciente deitado, com flexão da 
perna direita sobre o quadril: irritação do músculo 
psoas, exemplo: abscesso secundário à doença de 
Crohn. 

 
 
 
 
 
 

43. Sobre as doenças do estômago e do duodeno, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) A gastrite autoimune acomete principalmente o antro 

e raramente o corpo e fundo gástricos. 
(B) Indivíduos com gastrite crônica, associada ao 

Helicobacter pylori, predominantemente antral, 
perdem a capacidade de secretar ácido e não têm 
risco para o desenvolvimento de úlcera duodenal. 

(C) Indivíduos com gastrite crônica, associada ao 
Helicobacter pylori, mais intensa no corpo, terão 
uma secreção ácida aumentada, em consequência 
da renovação progressiva da mucosa oxíntica. 

(D) O comprometimento do estômago pela doença de 
Crohn é frequente, sendo sempre sintomática. 

(E) Muitos pacientes com úlcera duodenal podem referir 
hiperfagia e ganho ponderal. 

 
 

44. Sobre as hepatites crônicas, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Define-se como hepatite crônica a persistência de 
reação inflamatória que se mantém sem melhora 
pelo prazo mínimo de um ano. 

(B) Na hepatite C, pacientes com genótipo tipo 2 e 3 têm 
piores chances de apresentar respostas sustentadas 
ao tratamento antiviral, enquanto os pacientes com 
tipo 1 têm excelente prognóstico. 

(C) O vírus das hepatites delta, genótipo 1, que é 
encontrado mundialmente, geralmente causa 
hepatite na forma leve, pouco frequentemente 
associada à cirrose hepática e carcinoma 
hepatocelular. 

(D) A hepatite autoimune é caracterizada por predomínio 
em homens e não possui boa resposta ao 
tratamento com imunossupressores. 

(E) Exceto por acetominofeno, que induz uma 
hepatotoxicidade intrínseca (dose dependente e 
predizível), a maioria das hepatites medicamentosas 
é idiossincrática. 

 
 

45. Sobre a Doença de Wilson, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) A idade de expressão clínica da doença é muito 

variável, embora raramente as manifestações 
clínicas da doença aconteçam antes dos 5 anos de 
idade. 

(B) É uma enfermidade metabólica transmitida por 
herança autossômica recessiva associada ao 
acúmulo de ferro no fígado, cérebro, na córnea e 
nos rins. 

(C) A apresentação clínica mais comum é a doença 
hepática aguda ou crônica. 

(D) Os sintomas neurológicos são mais tardios e 
compõem-se desde alterações discretas do 
comportamento até psicose franca ou manifestações 
similares às doenças de Parkinson. 

(E) Um sinal clínico importante é o anel de Kayser-
Fleischer. 
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46. Sobre as doenças hepáticas causadas por protozoários, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) A histoplasmose é causada pelo protozoário 

Echinococcus. 
(B) Na amebíase, as lesões podem ser únicas ou 

múltiplas e mais frequentemente estão localizadas 
no lobo hepático inferior esquerdo. 

(C) A anemia não está presente na malária. 
(D) Os locais mais afetados pelas leishmanias são o 

fígado, o baço, a medula óssea, os pulmões e o 
tecido linfoide do intestino delgado. 

(E) Na amebíase, ocorre acometimento somente do 
fígado ou dos pulmões, não ocorrendo a 
possibilidade de atingir o Sistema Nervoso Central e 
outros órgãos. 

 
 

47. Sobre as doenças exantemáticas, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O sarampo assintomático é muito comum, sendo o 

número de casos subclínicos muito alto. 
(B) Na rubéola, não existe apresentação assintomática. 
(C) O exantema na rubéola é preferencialmente 

macular, com início em membros inferiores. A febre 
geralmente é elevada e persiste por vários dias. 

(D) A varicela no início da gestação pode causar aborto. 
No entanto, quando a doença ocorre no final da 
gestação, não há riscos para mãe e/ou criança. 

(E) O período de transmissibilidade da varicela é de 
cerca de 48 horas antes do primeiro sintoma até o 
aparecimento da última crosta. 

 
 

48. Sobre a mononucleose infecciosa, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Na maioria dos casos de mononucleose infecciosa, 

a febre ultrapassa duas semanas. 
(B) O período de incubação da mononucleose infecciosa 

é de uma a três semanas. 
(C) A mononucleose infecciosa é caracterizada 

clinicamente por febre, amigdalofaringite, 
linfadenomegalia generalizada e 
hepatoesplenomegalia. 

(D) Na mononucleose infecciosa, a faringe encontra-se 
muito hiperemiada, e o exsudato de amígdalas 
invade os tecidos adjacentes à loja amigdaliana, 
diferentemente do que ocorre na difteria. 

(E) A linfadenomegalia é indolor. Está presente no final 
do quadro clínico da doença. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Sobre as Estafilococcias, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Na síndrome da pele escaldada estafilocócica, há 
envolvimento de mucosas, o que é importante para o 
diagnóstico diferencial com síndrome de Lyeel, 
relacionada à reação das drogas. 

(B) A síndrome do choque tóxico ocorre em mulheres 
durante o período menstrual, geralmente relacionada 
ao uso de absorventes internos por longo período. A 
hipoalbuminemia é um achado laboratorial incomum; 
as hemoculturas costumam ser positivas. 

(C) A gastroenterocolite relacionada a S. aureus (toxi-
infecção alimentar) causa mal-estar associado a 
náuseas e vômitos, com início após 12 horas da 
ingestão de alimento contaminado por enterotoxinas. 
A enterotoxina estafilocócica não é termossenssível, 
portanto, o cozimento evita a ocorrência desta 
doença. 

(D) Impetigo é pouco contagioso, não há a necessidade 
de manter o paciente isolado. 

(E) A carbunculose caracteriza-se como uma infecção 
mais profunda, resultando da coalescência de 
diversos folículos pilosos acometidos e 
aprofundamento da lesão pelo tecido subcutâneo. 

 
 

50. Sobre a nefropatia diabética, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A primeira fase da nefropatia diabética é conhecida 
como microalbuminúria caracterizada por 
albuminúria entre 30mg/dia e 100mg/dia. 

(B) A segunda fase da nefropatia diabética, conhecida 
como fase de hiperfiltração, é caracterizada por um 
incremento na taxa de filtração glomerular. 

(C) A terceira fase da nefropatia diabética é a fase de 
macroalbuminúria e é caracterizada pela presença 
de 300mg/dia. 

(D) Na fase de hiperfiltração, o paciente começa a notar 
progressivamente a presença de urina espumosa. 

(E) Em indivíduos normais, a excreção de proteínas na 
urina não é superior a 90mg/dia a 200mg/dia para 
adultos ou 200mg/dia para crianças. 
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