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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”, 
criada pelo cartunista Dik Browne, para 
responder às questões 1 e 2 a seguir. 

1) Considere o sentido da tira e a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A ameaça feita no primeiro quadrinho é 
estruturada linguisticamente com a utilização 
de uma Oração Coordenada Alternativa, assim 
como a resposta dada a essa ameaça. 

b) É possível deduzir o gênero da personagem 
que enuncia a fala no segundo quadrinho, 
principalmente, pela Oração Subordinada 
Adverbial Temporal utilizada por Hagar no 
terceiro quadrinho. 

c) O humor da tira é construído por meio do 
equívoco de Hagar que diz “homem da casa”, 
ao invés de dizer “homem do castelo”. 

d) A tira não compactua com a visão patriarcal de 
que as mulheres não podem se impor 
socialmente.

2) De acordo com a tira e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. A partícula “se” no primeiro quadrinho é um 
pronome reflexivo. 

II. A expressão “o horrível” no primeiro 
quadrinho tem função sintática de aposto. 

III. Os verbos, no terceiro quadrinho, estão 
conjugados, predominantemente, no 
presente do indicativo. 

IV. A expressão “rapazes”, no terceiro 
quadrinho, desempenha a função de sujeito 
do verbo “Ir”, conjugado na primeira pessoa 
do plural. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

Leia com atenção trecho do texto “O que é 
algoritmo?” de Ana Paula Pereira (TecMundo) 
para responder às questões 3, 4 e 5 a seguir. 

(adaptado) 

Nos dias atuais e com a evolução galopante da 
tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que 
nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos 
podem variar bastante, seja para edição de textos, 
jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil de 
imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. 

Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, 
você algum dia deve ter parado para pensar como os 
programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo 
esta pergunta: como é que o computador faz todas as 
tarefas exatamente da forma que você pede? A 
resposta é mais simples do que parece: ele segue as 
instruções que você passa. 

Mas, para que ele consiga entender o que você 
fala, ele precisa de uma linguagem mais específica. 
Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, 
foram desenvolvidas as linguagens de programação. 
Para que essa interação seja possível, eles são 
fundamentais: os algoritmos. 

Um algoritmo nada mais é do que uma receita 
que mostra passo a passo os procedimentos 
necessários para a resolução de uma tarefa, como a 
receita de um bolo. Ele não responde à pergunta “o que 
fazer?”, mas sim “como fazer”. Em termos mais 
técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e 
definida de instruções que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa. 
Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente quando executa 
tarefas comuns. Como estas atividades são simples e 
dispensam ficar pensando nas instruções necessárias 
para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba 
passando despercebido. 

3) De acordo com o texto e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A oração destacada no trecho “Embora você 
não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente” é 
classificada sintaticamente como uma Oração 
Coordenada Adversativa. 

b) A oração destacada no trecho “ele consiga 
entender o que você fala” é classificada 
sintaticamente como Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva. 

c) O termo destacado no trecho “utiliza algoritmos 
de forma intuitiva” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
modo. 

d) O termo destacado no trecho “Os propósitos 
podem variar bastante” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
intensidade. 
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4) Considerando o texto, os elementos de coesão 
referencial e a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) No trecho “Nessa atividade tão comum ao 
nosso cotidiano”, o termo destacado “nessa” é 
a contração da preposição “em” e do pronome 
demonstrativo “essa”, que funciona como um 
recurso anafórico por fazer referência a algo já 
mencionado no texto. 

(  ) No trecho “Você deve ter feito a si mesmo esta 
pergunta”, o termo destacado “esta” funciona 
como elemento catafórico de coesão, já que se 
refere a uma expressão enunciada 
posteriormente a ele no texto. 

(  ) No trecho “que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa.”, 
a palavra “que” é um pronome relativo que 
retoma anaforicamente a expressão 
“sequência lógica”. 

(  ) No trecho “Para realizar essa interação, eles 
são fundamentais: os algoritmos.”, o termo 
destacado “eles” é um pronome pessoal que 
possui no texto função anafórica, já que tem 
função de retomar um referente mencionado. 

(  ) No trecho “nas instruções necessárias para 
fazê-las” o termo destacado “las” é um 
pronome pessoal que possui função catafórica, 
já que se refere a um termo utilizado depois 
dele no texto. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F, V. 
b) F, V, V, V, F. 
c) F, V, F, V, V. 
d) V, V, F, F, F.

5) De acordo com o texto e a Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
correta. 

a) Segundo o texto, graças ao desenvolvimento 
tecnológico, o uso do computador está 
amplamente difundido na sociedade e atende a 
atividades de diferentes graus de 
complexidade, o que torna plausível a vida sem 
esse recurso tecnológico. 

b) A expressão “nada mais”, no trecho “algoritmo 
nada mais é do que uma receita”, é uma forma 
pejorativa de caracterizar os algoritmos dada 
sua vasta utilização na sociedade 
contemporânea. 

c) Para explicar o conceito de “algoritmo”, a 
autora utiliza como estratégia didática uma 
linguagem figurada antes de fazer uma 
definição mais técnica. 

d) De acordo com o texto, algumas atividades 
cotidianas, por serem tão fáceis e 
automatizadas, dispensam o uso, mesmo 
inconsciente, dos algoritmos para serem 
realizadas. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

6) Em relação à história e formação do território 
do estado do Acre, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O Acre foi anexado ao Brasil em 1903, por meio 

do Tratado de Petrópolis. 
(  ) O território do Acre foi elevado à categoria de 

estado no ano de 1962. 
(  ) O Acre foi o último estado criado no território 

brasileiro, em 1988. 
(  ) No período colonial, o Acre pertencia à Bolívia 

e à Colômbia. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V 
b) V, V, F, F 
c) F, V, V, F 
d) F, F, F, V

7) “De 1877 até 1911, houve um aumento 
considerável na produção da borracha que, 
devido às primitivas técnicas de extração 
empregada, estava associado ao aumento do 
emprego de mão-de-obra. A borracha chegou a 
representar 25% da exportação do Brasil”. 

(Portal São Francisco, 2019) 

Quanto ao produto do extrativismo vegetal que 
se relaciona ao texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Pau-brasil 
b) Carvão vegetal 
c) Látex 
d) Pinhão 

8) No que diz respeito à economia do estado do 
Acre, assinale a alternativa correta. 
a) O Produto Interno Bruto (PIB) do Acre está 

entre os dez maiores do Brasil 
b) O Índice De Desenvolvimento Humano (IDH) 

do Acre é o menor entre os estados brasileiros 
c) O setor de maior participação na economia do 

estado é o secundário (indústrias) 
d) O Acre é um dos maiores produtores de 

borracha do país 

9) No que se refere aos aspectos populacionais do 
estado do Acre, conforme o Censo Demográfico 
de 2010, assinale a alternativa incorreta. 
a) A população do estado ultrapassa os dois 

milhões de habitantes 
b) A população urbana do estado é superior à 

população rural 
c) A cidade mais populosa do estado é Rio Branco 
d) A cidade menos populosa do estado é Santa 

Rosa do Perus 

10) A respeito de um domínio morfoclimático 
localizado no estado do Acre, assinale a 
alternativa correta. 
a) Amazônico 
b) Cerrados 
c) Mata Atlântica 
d) Mares de morros
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Sobre a estenose aórtica no idoso, analise as 

 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 

 

ou Falso (F).

 

(  ) É a valvopatia mais frequente em idosos. 
(  ) A radiografia de tórax pode apresentar-se 

normal, em cerca de metade dos idosos 
examinados. 

(  ) O ictus cordis do tipo impulsivo, em idosos, 
pode estar ausente em virtude do aumento do 
diâmetro anteroposterior da caixa torácica. 

(  ) O paciente pode ser assintomático ou 
apresentar-se com dispneia, angina de peito ou 
síncope. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

 

a) V, V, V, V 

 

b) V, V, F, F 
c) V, F, F, V 

 

d) F, F, V, V

12) Sobre a Insuficiência Cardíaca (IC) no idoso, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Pacientes idosos podem ter apresentações 

atípicas da IC devido a alterações cognitivas, 
sedentarismo, limitações funcionais e presença 
de comorbidades 

b) O resultado de um eletrocardiograma normal 
não é útil para tornar a hipótese de IC menos 
provável 

c) A amiloidose senil, hoje, é uma condição 
crescente nos indivíduos acima dos 70 anos de 
idade, sendo uma das causas de IC no idoso 

d) Recomenda-se o uso de um inibidor da enzima 
de conversão da angiotensina (IECA) em 
conjunto a betabloqueador com objetivo de 
redução de mortalidade e hospitalização 

13) Sobre a Doença Arterial Coronariana Crônica 
(DAC) no idoso, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A apresentação de isquemia frequentemente 

acontece sob forma de equivalentes anginosos: 
fadiga, dispneia, desconforto epigástrico, 
sendo incomum a presença de angina típica 

b) O eletrocardiograma de repouso pode ser 
inespecífico em 50% dos casos, mesmo na 
vigência de coronariopatia grave 

c) Inflamação determinada por infecções 
desempenha um reconhecido papel no 
surgimento de complicações em doença 
coronariana, e vacinação contra influenza e 
pneumococos é medida recomendável no 
idoso coronariopata 

d) As medicações antiateroscleróticas como as 
estatinas não têm demonstração confirmada, 
em ensaios, em pacientes com mais de 70 anos 
de idade. Em pacientes com idade < 70 anos 
devem ser estimuladas a atingir metas de LDL-
colesterol de < 70 mg/dl 

14) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o 
principal fator de risco cardiovascular 
encontrado em idosos no Brasil. Analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. Estudo epidemiológico brasileiro mostrou 
que a HAS se encontra presente em 65% 
dos idosos ambulatoriais e em 80% das 
mulheres > 75 anos de idade. 

II. A pseudo-hipertensão pode surgir em 
idosos com arteriosclerose pronunciada. 
Pode-se suspeitar de pseudo-hipertensão 
arterial quando a pressão arterial 
(PA)sistólica está elevada, porém o 
paciente não apresenta lesão em órgãos-
alvo, ou diante de manifestações de 
hipotensão após tratamento com anti-
hipertensivos em dose baixa. 

III. Pressão de Pulso (PP) é definida como a 
diferença entre a PA sistólica e a PA 
diastólica. Isto ocorre pela progressiva 
perda de elasticidade arterial, com 
consequente redução da complacência 
vascular. A PAD tende a ficar normal ou até 
baixa. Não se demonstrou maior risco 
cardiovascular associado a maior PP, em 
pacientes de 70 a 79 anos de idade. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa III está correta 

15) SAS, 52 anos, teve diagnóstico confirmado de 
diabetes mellitus por duas medidas de glicemia 
de jejum e de Hipertensão Arterial (HAS) por 
monitorização ambulatorial da Pressão Arterial 
(PA), que mostrou médias de PA de 24 horas de 
132/82 mmHg, em vigília de 136/86 mmHg e 
sono de 122/74 mmHg. Sobre o tratamento da 
HAS desse paciente, assinale a alternativa 
correta. 

a) A meta de PA a ser atingida é < 130/80 mmHg, 
devendo-se iniciar tratamento farmacológico de 
imediato em monoterapia e em dose habitual 

b) A meta de PA a ser atingida é < 140/90 mmHg, 
devendo-se iniciar tratamento farmacológico ao 
diagnóstico, com associação de dois anti-
hipertensivos, ambos em doses baixas 

c) A meta de PA a ser atingida é < 130/80 mmHg, 
devendo-se iniciar tratamento farmacológico, 
ao diagnóstico, com associação de dois anti-
hipertensivos, ambos em doses baixas 

d) A meta de PA a ser atingida é < 140/90 mmHg, 
devendo-se iniciar tratamento com medidas 
não farmacológicas apenas e reavaliar após 
seis meses 
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16) MCPL, 62 anos de idade, realizou medida de 
glicose plasmática, após 10 horas de jejum. O 
resultado mostrou concentração de glicose de 
126 mg/dl, sendo repetido na mesma amostra 
com resultado de 127 mg/dl. A paciente tem 
mãe diabética e nunca tinha realizado exames 

 

para detecção de diabetes. Sobre o caso, 
considere as mais recentes diretrizes da 

 

 

 

American Diabetes Association e assinale a 
alternativa correta. 
a) O diagnóstico de diabetes só poderá ser 

confirmado após repetição do exame em uma 
segunda amostra em dia diferente 

b) A paciente preenche os critérios para 
diagnóstico de pré-diabetes 

c) A paciente pode ser considerada diabética 
d) A paciente tem indicação precisa para teste 

oral de tolerância à glicose 

17) Acerca dos alvos para controle glicêmico em 
pacientes diabéticos, pela hemoglobina 
glicada (A1C), analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 

I. Para pacientes adultos com diabetes de 
início recente, aderentes ao tratamento e 
sem comorbidades, é recomendado o alvo 
< 6%. 

II. Para pacientes adultos com múltiplas 
comorbidades, o alvo recomendado é 
<6,5%. 

III. Para a maior parte dos pacientes adultos 
fora do período gestacional, o alvo <7% 
pode ser considerado. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa III está correta 

18) A metformina é um hipoglicemiante oral 
amplamente utilizado no tratamento 
farmacológico do diabetes mellitus tipo 2. 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

I. O uso prolongado de metformina pode estar 
associado à deficiência bioquímica de vitamina 
B1. 

II. A metformina é o agente farmacológico inicial 
preferencial para o tratamento do diabetes tipo 2. 

III. Uma vez iniciada, a metformina deve ser 
continuada desde que seja tolerada e não 
contraindicada; outros agentes, exceto a insulina, 
podem ser adicionados à metformina. 

IV. A terapêutica com metformina para prevenção da 
diabetes tipo 2 deve ser considerada em 
indivíduos com pré-diabetes, especialmente para 
aqueles com IMC≥ 35 kg/m2, aqueles com idade 
< 60 anos, e mulheres com diabetes mellitus 
gestacional prévio. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

19) Paciente feminina de 61 anos de idade, 
hipertensa há mais de 20 anos, apresenta em 

 

exames realizados, quatro semanas antes da 
consulta, creatinina sérica de 1,4 mg/dl, 
filtração glomerular estimada pela fórmula 
CKD EPI de 55 ml/min e albuminúria de 45 
mg/g. Exames realizados quatro meses antes 
dessa consulta mostravam: creatinina sérica 
de 1,3 mg/dl, filtração glomerular estimada pela 
fórmula CKD EPI de 59 ml/min e albuminúria de 
31 mg/g. A paciente faz uso de anlodipino em 
monoterapia e apresenta pressão arterial de 
consultório entre 138 x 82 e 140 x 85 mmHg. 
Considerando a classificação atual da doença 
renal crônica, o estadiamento desse paciente 
seria _____. Assinale a alternativa que 
preencha corretamente a lacuna. 

a) G3a A1 

b) G2 A2 

c) G2 A1 

d) G3a A2

20) Um estudante universitário de 26 anos de 
idade, masculino, apresenta quadro clínico e 
radiológico compatível com pneumonia lobar à 
D. É solteiro, vive com os pais e tem boas 
condições domiciliares. Ao exame físico está 
consciente e orientado, apresenta pressão 
arterial de 110 x 72 mmHg, frequência 
respiratória de 26 mrpm, frequência de pulso 
de 96 bpm, temperatura de 37,4ºC. Os exames 
de laboratório mostram hemograma com 
leucocitose moderada e desvio à esquerda, 
ureia de 35mg/dl, creatinina de 1,1 mg/dl, 
glicemia de 94 mg/dl e os demais dentro da 
faixa de normalidade. O paciente não apresenta 
histórico de alergia a nenhum medicamento e 
não fez uso de antibióticos há pelo menos 1 
ano. Considere as recomendações brasileiras, 
acerca das possíveis condutas para terapia 
antimicrobiana neste caso e assinale a 
alternativa correta. 

a) Amoxacilina + ácido clavulânico por via oral, em 
regime ambulatorial 

b) Azitromicina via venosa, inicialmente em 
regime de internação 

c) Claritromicina, via venosa, inicialmente em 
regime de internação 

d) Cefuroxima por via oral, em regime 
ambulatorial 
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21) Sobre o tratamento das pneumonias 
adquiridas na comunidade, segundo as 
recomendações brasileiras, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 

 

 

ou Falso (F).

 

(  ) Para os pacientes ambulatoriais, sem 
comorbidades, nenhum uso recente de 
antibióticos, sem fatores de risco para 
resistência e sem contraindicação ou história 
de alergia a betalactâmicos e macrolídeos, 
sugere-se evitar o uso das fluoroquinolonas 
devido ao recente alerta da agência norte-
americana Food and Drug Administration sobre 
o potencial risco de efeitos colaterais graves.

(  ) Em nosso meio, os dados mais recentes 
apontam que a resistência à penicilina do 
pneumococo deve ser uma preocupação 
mesmo para os casos menos graves de PAC

(  ) A cobertura antibiótica para patógenos atípicos 
nos casos de PAC de menor gravidade ainda é 
controversa, e vários estudos não mostraram 
vantagens com essa conduta.

 

(  ) Os riscos de infecção por agentes patogênicos 
resistentes e de falência terapêutica são 
maiores quando há história de uso de um 
antibiótico nos três meses anteriores. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

 

 

a) V, V, F, V 
b) V, F, V, V 
c) F, V, V, F 

 

d) F, F, V, V

 

22) Acerca dos critérios para se estabelecer o 
diagnóstico de injúria renal aguda, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Aumento da concentração sérica de creatinina 
≥ 0,3 mg/dl dentro de 48 horas 

b) Aumento da concentração de creatinina sérica 
para ≥ 1,5 vezes o valor basal, que 
sabidamente ou presumivelmente ocorreu 
dentro dos 7 dias anteriores 

c) Volume urinário < 0,5 ml/kg/h por 6 horas 

d) Aumento da concentração sérica de ureia ≥ 20 
mg/dl dentro de 36 horas 

23) A síndrome nefrótica afeta 1–3 de 100.000 
crianças com menos de 16 anos de idade. 
Sobre essa síndrome, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. 80% das crianças respondem à 
corticoterapia. 

II. O diagnóstico por biópsia renal não é 
mandatório rotineiramente à apresentação 
clínica. 

III. Sem tratamento, a síndrome nefrótica em 
crianças está associada a alto risco de 
morte, particularmente por infecção 
bacteriana. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa III está correta 

24) A ivermectina está indicada para o tratamento 
de parasitoses intestinais. Considere as 
indicações desse medicamento nesses casos, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) Estrongiloidíase. 
(  ) Ascaridíase. 
(  ) Giardíase. 
(  ) Teníase 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V, V 
b) V, V, F, F 
c) V, F, F, V 
d) F, F, V, V

25) Acerca da hepatite C, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Nos pacientes sintomáticos, os sintomas da 
infecção aguda costumam ocorrer entre 2 e 4 
semanas após a exposição ao vírus da hepatite 
C (HCV) 

b) O anti-HCV é um marcador que indica contato 
prévio com o vírus. Isoladamente, um resultado 
reagente para o anticorpo não permite 
diferenciar uma infecção resolvida 
naturalmente de uma infecção ativa 

c) Os sintomas da infecção pelo HCV estão 
presentes na minoria de casos (20% a 30%) e 
geralmente são inespecíficos, tais como 
anorexia, astenia, mal-estar e dor abdominal 

d) Casos de insuficiência hepática ou casos 
fulminantes são extremamente raros 



 
 

 

26) Acerca do diagnóstico sorológico da hepatite 
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C, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

 

I. O RNA do vírus da hepatite C (HCV) pode 
ser identificado no soro ou plasma antes da 
presença do anti-HCV. 

II. É um critério para definição de hepatite C 
aguda a soroconversão recente (há menos 
de seis meses) e com documentação de 
anti-HCV não reagente no início dos 
sintomas ou no momento da exposição, e 
anti-HCV reagente na segunda dosagem, 
realizada com intervalo de 90 dias. 

III. É um critério para definição de hepatite C a 
presença de anti-HCV não reagente e 
detecção do HCV-RNA em até 90 dias após 
o início dos sintomas ou a partir da data de 
exposição, quando esta for conhecida. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

27) Sobre o tratamento farmacológico da DPOC 

 
 

 

(Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), 

 

assinale a alternativa correta. 

 

a) Em pacientes com baixo risco de exacerbação 
da DPOC e pouco sintomáticos, caso decidido 
introduzir um tratamento sintomático, pode-se 
iniciar apenas o uso de um broncodilatador 
inalatório de longa duração, não havendo 
preferência de classe na escolha 

b) Os broncodilatadores de curta duração são 
mais eficazes do que os de longa duração e 
devem ser priorizados no tratamento dos 
pacientes com sintomas persistentes 

c) Não há evidências que a antibioticoterapia 
profilática reduz a incidência de exacerbações 
da DPOC 

d) Exacerbadores pouco sintomáticos e sem 
limitação funcional grave podem ser tratados, 
inicialmente, penas com corticoide inalatório 

28) Entre as manifestações clínicas do 

 

tromboembolismo pulmonar, assinale a 
alternativa correta que contém a menos 
frequente. 

a) Taquipneia 
b) Dispneia 
c) Tosse 
d) Dor pleurítica  

29) Pacientes com enxaqueca não apresentam 
contraindicações relativas ou absolutas para a 
contracepção por meio de _____. Assinale a 
alternativa que preencha corretamente a 
lacuna. 

a) DIU (Dispositivo Intrauterino) 
b) Contraceptivos Hormonais Combinados 
c) SIU (Sistema Intrauterino de Levonorgestrel) 
d) Contraceptivo Hormonal só de progesterona 

30) Sobre a abordagem clínica nas exacerbações 
da asma, assinale a alternativa incorreta. 

a) Os corticosteroides sistêmicos aceleram a 
melhora das exacerbações e reduzem 
recidivas, devendo ser utilizados 
preferencialmente na primeira hora da 
apresentação clínica. Em casos leves a 
moderados a via oral é a opção preferencial 

b) A epinefrina intramuscular (adrenalina) é 
indicada, além da terapia padrão, para a asma 
aguda associada à anafilaxia e angioedema. 
Não é rotineiramente indicada para outras 
exacerbações da asma 

c) A aminofilina e a teofilina intravenosa não 
devem ser utilizadas nas exacerbações da 
asma, tendo em vista a sua pouca eficácia e 
perfil de segurança 

d) A radiografia de tórax é recomendada 
rotineiramente 

31) Recentemente foram publicadas as diretrizes 
da GINA (Global Initiative for Asthma) para 
manejo e prevenção da asma. Considere essas 
diretrizes, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 

I. O tratamento com baixa dose diária regular 
de Corticoide Inalatório (CI) é altamente 
eficaz na redução dos sintomas de asma e 
na redução do risco de exacerbações 
relacionadas à asma, hospitalização e 
morte. 

II. Em adultos e adolescentes com asma leve, 
o tratamento com CI-formoterol de baixa 
dose, quando necessário reduz o risco de 
exacerbações graves em cerca de dois 
terços em comparação com o tratamento 
somente beta-agonista de curta duração. 

III. Não se recomenda mais o tratamento da 
asma em adultos e adolescentes somente 
com beta-agonista de curta duração. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa III está correta 
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32) Os macrolídeos são um grupo de 
antimicrobianos quimicamente constituídos 
por um anel macrocíclico de lactona, ao qual 
ligam-se um ou mais açúcares. Pertencem a 

 
 

 

este grupo azitromicina, claritromicina, 

 

eritromicina, espiramicina e outros. Considere 
as características desses antimicrobianos, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

 

(  ) A claritromicina é altamente ativa contra 
bactérias gram-positivas, sendo 2 a 4 vezes 
mais ativa do que a eritromicina contra a 
maioria dos estreptococos e estafilococos 
sensíveis à oxacilina. 

(  ) A atividade da claritromicina contra as bactérias 
gram-negativas é semelhante à da eritromicina, 
embora um pouco menos ativa contra a M. 
catarrhalis. 

(  ) A azitromicina difere da eritromicina e da 
claritromicina por ter menor atividade contra 
bactérias gram-negativas, em particular H. 
influenzae. 

(  ) A azitromicina e a claritromicina apresentam 
menos intolerância gástrica do que a 
eritromicina e têm uma meia-vida maior, 
permitindo que sejam utilizadas em intervalos 
maiores. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V, V 
b) V, V, F, F 
c) F, F, V, V 
d) V, F, F, V

 

33) Sobre a febre maculosa brasileira, assinale a 

 

alternativa incorreta. 

 

a) A doxiciclina não é recomendada como opção 
terapêutica 

b) Em geral, entre o segundo e o sexto dia da 
doença, surge o exantema maculopapular, 
predominantemente nas regiões palmar e 
plantar, que pode evoluir para petéquias, 
equimoses e hemorragias 

c) Cerca de 80% dos casos, se não 
diagnosticados e tratados a tempo, evoluem 
para óbito 

d) É, geralmente, adquirida pela picada de 
carrapato infectado e a transmissão ocorre 
quando o artrópode permanece aderido ao 
hospedeiro por, no mínimo, de 4 a 6 horas. A 
doença não se transmite de pessoa a pessoa 

34) Medicamentos alternativos para o tratamento 
da sífilis apresentam menor eficácia que a 
penicilina e só devem ser utilizados em não-
gestantes, quando houver histórico de alergia 
à penicilina ou, mais recentemente, na desta, 
exigindo assim maior vigilância. Assinale a 
alternativa correta que contém os 
antimicrobianos que podem ser indicados, 
nesses casos. 
a) Ceftriaxona e doxiciclina 
b) Ceftriaxona e cloranfenicol 
c) Doxiciclina e cloranfenicol 
d) Ampicilina e doxiciclina 

35) Considere os achados endoscópicos em 
pacientes dispépticos e assinale a alternativa 
correta. 

a) Doença do refluxo gastroesofágico é  
prevalente em cerca de 40% dos casos 

b) Quadro de origem funcional é o mais 
prevalente 

c) Úlcera péptica é o achado em cerca de 1/3 dos 
casos 

d) A presença de doença maligna tem prevalência 
entre 5 e 10%

36) O esomeprazol magnésio é indicado para o 
tratamento de doenças ácido-pépticas e alívio 
dos sintomas de azia, regurgitação ácida e dor 
epigástrica. Sobre esse medicamento, assinale 
a alternativa incorreta. 

a) Para o tratamento da esofagite de refluxo 
erosiva, recomenda-se a dose de 40mg uma 
vez ao dia por 4 semanas. Um tratamento 
adicional de 4 semanas é recomendado para 
pacientes com esofagite não cicatrizada ou que 
apresentam sintomas persistentes 

b) Para o tratamento da úlcera duodenal 
associada ao Helicobacter pylori recomenda-
se: 20mg de esomeprazol magnésio com 1g de 
amoxicilina e 500mg de claritromicina, todos 
duas vezes ao dia, por 7 dias 

c) Dor de cabeça, dor na barriga, diarreia, gases, 
enjoo, vômito e prisão de ventre são efeitos 
colaterais raros 

d) Não é necessário ajuste de dose para os 
pacientes com insuficiência renal 

37) Considere os exames complementares de uso 
corriqueiro na prática clínica diária. Há um 
exame que não faz parte da avaliação 
laboratorial rotineira, recomendada pela 
Diretriz Brasileira de Hipertensão, seguindo-se 
ao diagnóstico de hipertensão arterial. Sobre 
este exame, assinale a alternativa correta. 

a) Análise de urina (exame de urina tipo I) 
b) Potássio plasmático 
c) Ritmo de filtração glomerular estimado 
d) Ureia plasmática 
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38) As alterações morfológicas de eritrócitos são 
relacionadas às principais causas de anemias. 
A presença de micrócitos hipocrômicos 
indicam a presença de _____ ou _____. 

 

Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 

a) Ferropenia/doença falciforme 
b) Ferropenia/talassemia 
c) Talassemia/anemia hemolítica 
d) Anemia hemolítica/hepatopatia 

 

39) Os pacientes com Acidente Vascular Cerebral 

 

Isquêmico que têm Pressão Arterial (PA) 
elevada e são elegíveis para o tratamento com 
alteplase IV devem ter sua PA cuidadosamente 
abaixada para que sua PA sistólica seja < _____ 
mm Hg e sua PA diastólica seja < _____ mm Hg 
antes da terapia fibrinolítica IV é iniciada. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) 190/120 

b) 170/110 

c) 185/110 

d) 170/115

40) Sobre o hipotireoidismo, assinale a alternativa 
correta. 

a) É mais comum em homens do que em 
mulheres 

b) Em caso de resposta positiva, no teste do 
pezinho, ao hipotireoidismo congênito, o 
tratamento precisa ser iniciado em no máximo 
seis meses, sob rigoroso controle médico, para 
evitar suas consequências, entre elas o retardo 
mental. Assim, o bebê poderá ficar curado e ter 
uma vida normal 

c) O tratamento do hipotireoidismo é feito com o 
uso diário de levotiroxina, que deve ser tomada 
a intervalos de uma semana 

d) Em adultos, na maioria das vezes, o 
hipotireoidismo é causado por uma inflamação 
denominada tireoidite de Hashimoto 




