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PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019 

MÉDICO GERIATRA 

 
 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 

questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o fiscal. 
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo no próprio cartão de respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 

nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 

deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 

registradas no caderno não serão levadas em consideração. 
X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

o cartão de respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia o texto abaixo para responder às questões 
de 1 a 8. 

 Tomar decisões nem sempre é algo fácil. 
Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais 
difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar 
sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico 
são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. 
Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro 
com suas próprias opiniões. 
 Agora, imagine você ter uma autoconfiança 
muito grande e simplesmente não considerar nada 
disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, 
no Canadá, constataram que é exatamente o que 
acontece com pessoas narcisistas. 
 A origem da palavra “narcisismo” deriva da 
história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que 
– spoiler – morre por se apaixonar por sua própria 
imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica 
óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito 
também chama atenção para o individualismo e a 
autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas 
características, o que acaba fazendo com que eles 
realmente achem que não precisam de nada além de 
seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão 
acertada. 
 Pessoas narcisistas não costumam fazer isso 
por mal: elas têm uma convicção clara de que já 
nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – 
e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O 
problema é que os altos níveis de confiança que eles 
têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão 
equivocados. 

(Fonte: Superinteressante)  
 
1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo 

do texto, assinale a alternativa correta. 
a) Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões 

difíceis nunca é uma tarefa fácil. 
b) Seguir a intuição, procurando seguir sempre as 

próprias opiniões, é um caminho seguro para 
se tomar uma boa decisão. 

c) Considerar as várias possibilidades com criticidade 
garante o êxito de um empreendimento. 

d) Abandonar certas opiniões, quando contrárias à 
análise crítica, pode resultar em uma boa decisão. 

 
2) A partir da leitura e interpretação do texto, 

assinale a alternativa correta. 
a) Por ser um texto jornalístico, cuja função é 

expositiva, o texto não utiliza sequências 
explicativas na sua composição. 

b) Os cientistas da universidade canadense de 
Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias 
que se relacionam ao mito grego de Narciso. 

c) A palavra “narcisismo” transformou-se em um 
conceito utilizado para pensar a sociedade, 
sendo utilizado em outras áreas do 
conhecimento, além da mitologia. 

d) A autoconfiança dos narcisistas oculta um 
complexo de inferioridade, que eles tentam 
esconder apresentando-se como pessoas de 
intelecto acima da média. 

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas 
abaixo.  

 
I. A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro 

parágrafo, tem função de prevenir o leitor de 
que o desfecho da narrativa será revelado, 
no caso, da narrativa mítica. 

II. Os narcisistas tendem a se achar 
autossuficientes, devido ao seu individualismo 
exagerado e à falta de confiança nas pessoas. 

III. Apesar de serem inteligentes, os 
narcisistas, tendem a supervalorizar essa 
qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-
los ao erro. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

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

 
4) Leia com atenção a reescrita do trecho e 

assinale a alternativa que preencha, correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 “_____ crítica óbvia _____ exaltação 
exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o 
mito chama atenção para _____ autoconfiança, além 
de fazer referência ao individualismo do narcisista.” 
 

a) à/ à/ a 
b) há/ à/ à 
c) a/ a/ à 
d) à/ a/ a 

 
5) De acordo com o texto e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) No trecho “Ainda que isso, vez ou outra”, a 

palavra destacada tem função anafórica, já que 
faz referência a uma ideia já enunciada no 
texto, retomando-a. 

(  ) No trecho “Narcisistas geralmente possuem 
essas características”, a palavra destacada 
tem função catafórica, já que faz referência a 
uma expressão ainda não enunciada no texto, 
antecipando-a. 

(  ) No trecho “além de seu próprio ponto de vista”, 
a palavra destacada é, morfologicamente, 
classificada como um pronome demonstrativo. 

(  ) No trecho “O problema é que os altos níveis de 
confiança”, a palavra destacada é classificada, 
morfologicamente, como um pronome relativo. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, F. 
b) F, V, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F. 
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6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo 
e, de acordo com as regras de pontuação 
previstas na Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Deriva da história de Narciso, o belo jovem da 

mitologia grega, a origem da palavra 
“narcisismo”.   

 
b) É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, 

que se origina a palavra “narcisismo”. 
 
c) Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é 

quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.  
 
d) A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada 

em Narciso, o belo jovem da mitologia grega. 
 
7) De acordo as regras de acentuação da 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo 

a mesma regra gramatical da palavra “portátil”. 
 
b) A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “pá”. 
 
c) A palavra “você” recebe acento gráfico 

segundo a mesma regra gramatical da palavra 
“caratê”. 

 
d) A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “até”. 
 
8) No trecho “O problema é que os altos níveis de 

confiança que eles têm em suas habilidades 
intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, 
se a expressão grifada fosse substituída pela 
palavra “nível”,  algumas alterações deveriam 
ser realizadas na frase para que ela 
permanecesse de acordo com o sentido geral 
do texto e com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a 
alternativa correta.  

 
a) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles tem em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
b) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe estão equivocados. 

 
c) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
d) O problema é que o alto nível de confiança que 

ele têm em sua habilidade intelectual vira e 
mexe está equivocado. 

 Leia a tira abaixo para responder às questões 
de 9 a 11. 

 
 

 
 
 
9) De acordo com a tira e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
 

I. As reticências na fala da personagem no 1º 
quadrinho refletem o desânimo da 
personagem. 

 
 
II. A fala “A gente não aprende tudo na vida?” 

é uma pergunta retórica, pois a intenção da 
personagem não é obter uma resposta mas, 
sim, utilizar a própria pergunta como 
estratégia de desenvolvimento das suas 
ideias. 

 
 
III. A fala de Mafalda no último quadrinho 

surpreende pela crítica ao sistema escola e 
pela tristeza das festas de formatura, que 
são comparadas a velórios. 

 
 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, 

depois, de acordo com Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
preencha, correta e respectivamente, as suas 
lacunas. 

 
 “A tira acima relaciona às questões 

pedagógicas _____ questões existenciais _____ 

problemas são levantados por duas crianças.”  

 
a) às / cujos 
b) as / cujo os 
c) as / cujos 
d) às / cujo os 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Considere as duas sentenças abaixo.   

 
A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é 

mineiro. 
 
B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa 

não é mineiro. 
 

 Assinale a alternativa que contenha o 
conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de 
modo que sua negação esteja corretamente 
expressa pela sentença B. 
 
a) OU 
b) E 
c) Quando 
d) SE  

 
12) Considere o seguinte quadro de referência de 

símbolos. 
 

SIMBOLO CONECTIVO 
~ negação 
^ e 
v ou 

 
 Dada a frase p^q abaixo, selecione a alternativa 

que expresse corretamente a sentença:  ~p v~q 
 

“O dia se renova todo dia e eu envelheço  
cada dia, cada mês”. 

 
a) O dia não se renova todo dia e eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço 

cada dia, cada mês 
 
c) O dia não se renova todo dia ou eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada 

dia, cada mês 
 
13) Analise a proposição composta abaixo. 
 
 

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”. 
 
 
 Assinale a alternativa que contém a correta 

negação dessa proposição. 
 
a) Eu não me caso se e somente se eu não 

compro uma bicicleta 
 
b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma 

bicicleta 
 
c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta 
 
d) Eu me caso se e somente se eu compro uma 

bicicleta 

14) Leia a proposição composta abaixo.  
“Se há disseminação de informações falsas  

durante as campanhas eleitorais então  
há influência no resultado apurado”.  

 Assinale a alternativa que contém a correta 
negação dessa proposição. 
a) Não há disseminação de informações falsas 

durante as campanhas eleitorais ou há 
influência no resultado apurado 

b) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais e não há 
influência no resultado apurado 

c) Se não há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais então não há 
influência no resultado apurado  

d) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais ou não há 
influência no resultado apurado   

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre 
dois dos grandes filósofos do século XX 
ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu 
orientador Bertrand Russell.  

 
“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é 
conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se 
recusava a admitir, por exemplo, que não havia 
rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell 
tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras. 
 

(Fonte: The independent)  
 A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação 

da existência de rinocerontes na sala de aula 
pode ser interpretada com o argumento: 

 
“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui.  
Eu havia olhado sob aquela e não vi rinocerontes. 
Eu olhei sob essa mesa e não vi rinocerontes.  
Portanto, não há rinocerontes sob as mesas”. 
 
 Sobre a classificação lógica deste argumento, 

assinale a alternativa correta. 
a) dedução 
b) falácia 
c) paradoxo 
d) indução  

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, 
cuja lógica envolvida no embaralhamento pode 
ser vista sequencialmente abaixo sobre a 
palavra LOGICA 

 
original L O G I C A 
passo 1 A C I G O L 
passo 2 C A G I L O 
resultado I L O C A G 

 
 Essa regra pode ser realizada sobre qualquer 

sequência de seis símbolos, inclusive números. 
Considere a sequência numérica 311582 que é 
resultado da aplicação da regra de criptografia 
acima. Assinale a alternativa correta que 
apresenta a sequência numérica original que 
produziu este resultado. 
a) 181235 
b) 531821 
c) 112358 
d) 231518 
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17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu 
time ganhar o próximo jogo. E para o jogo 
seguinte considera 30% a chance de ganhar e 
20% a chance de empatar. Quanto à 
probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, 
respectivamente, as combinações vitória e 
vitória, vitória e empate, vitória e derrota, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) 18%, 12%, 30% 
b) 90%, 80%, indefinido 
c) 50%, 30%, 20% 
d) 18%, 12%, 70%  

 
18) A tautologia é uma sentença cuja tabela 

verdade resulta apenas em valores-lógicos 
verdadeiros. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta que apresenta uma 
tautologia. 

 
a) Se eu estou certo, então você está errado 
b) Eu estou certo ou eu estou errado 
c) Eu estou certo e errado 
d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo 

 
19) Considere as proposições abaixo. 
 

P: João teve ciúme de Maria 
Q: Maria estava apenas conversando 
R: João pediu divórcio 
 

 Considere a construção da proposição 
composta: “Se P e Q, então não-R” (P^Q→~R).  
De acordo com a lógica proporcional, assinale 
a alternativa que apresenta a negação correta 
desta construção de acordo com a lógica 
proposicional. 

 
a) João teve ciúme de Maria e Maria estava 

apenas conversando e João pediu o divórcio 
b) João não teve ciúme de Maria e Maria não 

estava apenas conversando e João pediu o 
divórcio 

c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não 
estava apenas conversando, então João pediu 
o divórcio 

d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava 
apenas conversando e João pediu o divórcio 

 
20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a 

preferência entre dois produtos A e B, 50 
pessoas disseram gostar de A, 20 disseram 
gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A 
e de B. 

 
 Quanto ao número de pessoas que não gostou 

de nenhum desses produtos e a probabilidade 
de em um sorteio aleatório, entre as pessoas 
entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) 100; 20% 
b) 120; 25% 
c) 130; 20% 
d) 120; 20% 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Paciente do sexo feminino, 64 anos, sem 
comorbidades conhecidas, sem história de 
tabagismo, com vida sexual ativa, solicita 
exames de triagem em consulta com médico 
Geriatra. Quanto aos exames que devem ser 
solicitados dada as características desta 
paciente, assinale a alternativa correta. 
 
a) Pesquisa de sangue oculto nas fezes, 

mamografia e colpocitologia 
b) Pesquisa de sangue oculto nas fezes, 

ultrassom de tireoide e mamografia 
c) Mamografia, ultrassom de abdome e 

densitometria óssea 
d) Teste de triagem de sífilis (VDRL), mamografia 

e ultrassom de tireoide 
 
22) Paciente do sexo masculino, 78 anos, nível 

superior completo, com diagnóstico de diabetes 
mellitus e hipertensão arterial em seguimento na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) revelou estar 
mais esquecido, não encontrando as chaves do 
carro e outros objetos guardados pela casa. 
Negou queixas de humor ou de comprometimento 
da funcionalidade. Foi avaliado em teste de 
triagem com Mini Exame do Estado Mental, 
pontuando 22/30. Em relação ao diagnóstico do 
paciente, assinale a alternativa correta. 
a) Queixa subjetiva de memória 
b) Transtorno cognitivo leve 
c) Síndrome Demencial inicial 
d) Síndrome Demencial moderada 

 
23) Paciente do sexo feminino, 69 anos, sem 

comorbidades prévias iniciou há 2 meses  
alterações de memória de caráter flutuante, 
associadas a tremor de repouso em 
extremidades. Há 1 mês apresenta alucinações 
visuais bem elaboradas e alterações do sono 
com sonhos vívidos e quedas da cama. 
Considerando estabelecido diagnóstico de 
Síndrome Demencial, assinale a alternativa 
correta quanto ao diagnóstico etiológico mais 
provável para o caso. 
a) Doença de Alzheimer 
b) Demência Frontotemporal 
c) Demência vascular 
d) Demência com corpos de Lewy 

 
 Considere o caso clínico abaixo para 

responder às questões 24 e 25. 
 
 Paciente, 70 anos, com diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo II e dislipidemia, sem seguimento médico, 
foi internado em Hospital secundário por descontrole 
glicêmico, com valores entre 230 e 315 mg/dl 
(miligramas por decilitro). Após dois dias de internação, 
apesar de melhora no controle da glicemia apresentou 
quadro de confusão mental, agitação psicomotora, de 
caráter flutuante e déficit de atenção. Realizado exame 
físico sem alterações e glicemia de 79 mg/dl. 
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24) Quanto ao diagnóstico mais provável para o 
quadro clínico atual do paciente, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Delirium 
b) Estado hiperglicêmico hiperosmolar 
c) Cetoacidose Diabética 
d) Encefalopatia Hepática 

 
25) Sobre a causa mais provável para o 

diagnóstico do caso clínico exposto 
anteriormente, assinale a alternativa correta. 

 
a) Hipertrigliceridemia 
b) Internação em paciente idoso 
c) Rápida correção de níveis glicêmicos 
d) Hipoglicemia 

 
26) Segundo o Estatuto do Idoso do Brasil, 

publicado em 2003, analise as afirmativas 
abaixo. 

 
I. Se o idoso e seus familiares não possuírem 

condições econômicas de prover o seu 
sustento, impõe-se ao Poder Público esse 
provimento, no âmbito da assistência social. 

 
II. A participação dos idosos em atividades 

culturais e de lazer será proporcionada 
mediante desconto de pelo menos 50% nos 
ingressos para eventos artísticos, culturais, 
esportivos e de lazer, bem como acesso 
preferencial aos respectivos locais. 

 
III. É assegurada a reserva, para idosos, nos 

termos da lei local, de 5% das vagas nos 
estacionamentos públicos e privados, as 
quais deverão ser posicionadas de forma a 
garantir a melhor comodidade do idoso. 

 
IV. Abandonar o idoso em hospitais, casas de 

saúde, entidades de longa permanência, ou 
congêneres, ou não prover suas necessidades 
básicas, quando obrigado por lei ou mandado, 
pode resultar de pena de detenção de 6 meses 
a 3 anos, e multa. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

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

27) Há controvérsias em relação ao início do 
envelhecimento, porém por volta dos 25 anos 
de idade já podem ser notadas alterações de 
composição corporal que podem contribuir 
futuramente para disfuncionalidades e 
fisiopatologias de doenças com maior 
prevalência na população idosa. Sobre a 
fisiologia do envelhecimento, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) A massa muscular diminui quase 50% entre os 

20 e 90 anos e a força muscular  apresenta 
redução de 15% por década a partir dos 50 
anos, com aumento progressivo a partir dos 70 
e 80 anos. 

(  ) Não há redução do número de células do nó 
sinusal entre os 20 e 75 anos. 

(  ) Após os 65 anos, há redução do volume 
cerebral, com maior perda nos lobos frontal e 
temporal e, perda maior de substância branca 
do que cinzenta. 

(  ) A habilidade de reconhecer objetos e faces, 
assim como a percepção visual permanecem 
estáveis ao longo da vida, porém a velocidade 
de processamento e a função executiva 
diminuem com a idade, especialmente após os 
70 anos. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, F, V, V 
c) V, F, V, F 
d) F, V, F, F 

 
 Considere o fragmento abaixo para responder 

às questões 28 e 29. 
 
 Senhora, 67 anos, aposentada como 
professora universitária, católica, 3 filhos, casada, 
obesa, com história de arritmia, iniciou queixa de 
esquecimentos leves, sem impacto nas atividades 
diárias, associada a desânimo, choro fácil, falta de 
energia, dificuldade para dormir, perda de interesse em 
atividades que lhe traziam prazer anteriormente, como 
ir ao salão de beleza, além de perda de apetite nos 
últimos 3 meses. Foi atendida em Unidade básica de 
saúde com MEEM (Mini Exame do estado Mental): 
29/30, sendo encaminhada ao Geriatra para avaliação 
complementar. Após realização de exames de triagem  
sem alterações, apresentou Escala de Depressão 
Geriátrica com 7/15. 
 
28) Sobre o diagnóstico mais provável, assinale a 

alternativa correta. 
a) Síndrome Demencial 
b) Comprometimento cognitivo leve 
c) Depressão maior 
d) Delirium 
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29) A partir do principal diagnóstico do caso 
descrito, sobre a melhor opção para tratamento 
farmacológico inicial, assinale a alternativa 
correta. 
a) Donepezila 
b) Memantina 
c) Sertralina 
d) Amitriptilina 

 
30) Ainda muito negligenciada na população idosa 

o transtorno de humor apresenta grande 
impacto na qualidade de vida e, dessa forma, 
grande impacto de custos para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Dessa forma é indicado 
o rastreio pela força tarefa americana para a 
população adulta e idosa. Após o diagnóstico, 
o tratamento é etapa fundamental para melhora 
da qualidade de vida desta população. 
Atualmente, uma das melhores opções de 
fármacos para esse uso, na população idosa, 
são os Inibidores Seletivos de Recaptação de 
Serotonina do qual fazem parte certos 
medicamentos. A esse respeito, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Bupropiona 
b) Paroxetina 
c) Fluoxetina 
d) Escitalopram 

 
31) Com o envelhecimento o aparelho locomotor 

sofre algumas modificações ao longo da vida 
que, associadas às comorbidades mais 
prevalentes na população idosa, aumentam o 
risco de quedas. Assim, durante a avaliação 
Geriátrica Ampla devem ser realizados testes 
de equilíbrio, força muscular e mobilidade, 
dentre os que se destacam, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Pesquisa do sinal de Romberg 
b) Teste do Relógio 
c) Força de preensão palmar 
d) Circunferência da panturrilha 

 
 Considere o fragmento abaixo para responder 

às questões de 32 a 34. 
 
 Paciente de 89 anos, com Doença de 
Alzheimer avançada, totalmente acamado há 3 anos, 
totalmente dependente para Atividades Básicas de 
Vida diária, com múltiplas contraturas, necessidade de 
uso de fralda por dupla incontinência, úlcera por 
pressão sacral grau 4, com necessidade de uso de 
Sonda Nasoentérica para alimentação por disfagia 
grave e com afasia. 
 
32) Considere o diagnóstico de Síndrome de 

Imobilização e critérios menores para este 
diagnóstico e assinale a alternativa incorreta. 
a) Múltiplas contraturas 
b) Dupla incontinência 
c) Úlcera por pressão 
d) Disfagia 

33) Sobre os fatores de risco para úlcera por 
pressão presentes no caso clínico descrito 
anteriormente, assinale a alternativa incorreta. 
a) Imobilidade 
b) Idade avançada 
c) Afasia 
d) Dupla incontinência 

 
34) Paciente se manteve internada para tratamento 

de infecção do trato urinário, por uma semana, 
em quarto de enfermaria. Antes da alta foi 
reavaliada pela equipe de enfermagem, 
conforme imagem abaixo. 

 

 
  
 De acordo com a imagem, assinale a alternativa 

correta sobre como deve ser classificada a 
úlcera por pressão.  
a) Categoria/grau II 
b) Categoria/grau III 
c) Categoria/grau IV 
d) Não graduável/inclassificável 

 
35) Paciente de 65 anos, com hipotireoidismo 

controlado, sem outras comorbidades, 3 
gestações com parto vaginal, iniciou há 3 dias 
história de incontinência urinária, procurando 
atendimento médico. Durante anamnese 
referiu uso regular das medicações para 
hipotireoidismo, sem uso de outras 
medicações; há 1 mês, triagem metabólica 
descartou diagnóstico de diabetes mellitus. 
Relata, associado ao quadro de incontinência, 
polaciúria, disúria e sensação de esvaziamento 
vesical incompleto.  

 
 Exame físico: sem alterações. 
 
 Quanto ao mais provável diagnóstico para o 

caso clínico exposto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Incontinência urinária de urgência 
b) Incontinência urinária de esforço 
c) Incontinência urinária mista 
d) Infecção do trato urinário 
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36) A incontinência urinária é uma condição 
multifatorial, relacionada não apenas ao trato 
urinário inferior e, seu controle neurológico, 
mas também à cognição, mobilidade, 
comorbidades e uso de medicações. Sobre 
este tema, analise as afirmativas. 

 
(  ) Na avaliação inicial da incontinência urinária, 

devem ser investigadas causas transitórias 
como delirium, infecção do trato urinário, 
uretrites e vaginites, imobilidades, uso de 
medicações e impactação fecal por serem 
potencialmente reversíveis. 

(  ) A incontinência urinária estabelecida, pode ser 
dividida em cinco tipos: incontinência urinária 
de estresse, incontinência urinária de urgência, 
incontinência urinária por hiperfluxo ou 
transbordamento, incontinência urinária mista e 
incontinência funcional. 

(  ) A incontinência urinária funcional é o tipo mais 
comum de incontinência estabelecida em 
idosos da comunidade. 

(  ) O manejo terapêutico deve ser individualizado, 
considerando o tipo de incontinência, as 
condições médicas e não médicas associadas, 
o impacto social da incontinência e as 
preferências do paciente. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, V 
b) V, V, F, V 
c) F, F, V, F 
d) F, V, V, F 

 
 Analise o texto abaixo para responder às 

questões 37 e 38. 
 
 Paciente do sexo feminino, 66 anos, 
aposentada como auxiliar de serviços gerais, tabagista 
60 anos.maço, com IMC 18,5Kg/m² (quilogramas por 
metro quadrado), em seguimento com médico geriatra, 
sem queixas, retorna para checar exames de rastreio 
solicitados em consulta anterior. Apresenta 
densitometria óssea (DMO) com o seguinte resultado. 
T-score de coluna lombar: -2,3 DP,  colo fêmur: -2 DP,   
quadril: -1,7DP 
 
37) De acordo com o caso clínico descrito e o 

resultado da densitometria óssea, assinale a 
alternativa correta que contenha o diagnóstico 
e melhor indicação de tratamento. 

 
a) Massa óssea normal para idade; Atividade 

física, suplementação de cálcio na dieta e 
exposição solar 

b) Osteopenia moderada; Atividade física, 
suplementação de cálcio e exposição solar 

c) Osteopenia grave; Bisfosfonato, suplementação 
de cálcio e vitamina D 

d) Osteoporose; Bisfosfonato, suplementação de 
cálcio e vitamina D 

38) Após 10 anos de uso de bisfosfonato oral, com 
uso regular de cálcio e vitamina D, e realização 
de atividade física de impacto, sem história de 
fraturas, paciente retorna em consulta com 
médico geriatra em retorno regular. Com última 
DMO mostrando ganho de massa óssea global, 
mantendo T-score em todos os sítios > -2,5.  

 Em relação a melhor opção terapêutica, 
assinale a alternativa correta. 
a) Suspender uso de bisfosfonato e realizar “drug 

Holiday” 
b) Transicionar bisfosfonato para via endovenosa 

para garantir melhor adesão e manter 
reposição de cálcio e vitamina D 

c) Trocar bisfosfonato para Teriparatide e manter 
reposição de Cálcio e vitamina D 

d) Iniciar denosumab imediatamente 
 
39) Sobre o calendário de vacinação do idoso, 

segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, 
analise as afirmativas abaixo. 
I. A vacinação contra Influenza é indicada para 

toda a população idosa, com necessidade de 
revacinação anual, com presença de vírus 
vivo atenuado e está disponível no SUS 
(Sistema Único de Saúde). 

II. A vacina anti-pneumocócica é indicada de 
rotina para todos os idosos, com necessidade 
de realização da pneumocócica 13 e 23 
valente, com tempo mínimo de aplicação 
entre elas e, está disponível no SUS para toda 
a população nessa faixa etária. 

III. A vacina para Herpes Zoster é indicada de 
rotina, em dose única, mesmo para aqueles 
pacientes que já desenvolveram a doença, 
e não está disponível no SUS. 

IV. A vacina tríplice bacteriana é indicada de rotina, 
indicação de reforço com dTpa a cada 10 anos 
para quem tem o esquema de vacinação 
básico completo, e nessa apresentação (dTpa) 
não está disponível no SUS. 

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

 
40) Com o envelhecimento populacional, as doenças 

crônico degenerativas e neoplasias vêm 
aumentando a prevalência na população geral, 
mas principalmente na população idosa. Neste 
contexto, a formação do geriatra com 
experiência em conhecimento sobre os cuidados 
paliativos se faz de extrema importância. Sobre 
as diretrizes básicas de cuidados paliativos, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Promovem o alívio da dor e de outros sintomas 

que geram sofrimento 
b) Reafirmam a vida e veem a morte como um 

processo natural 
c) Melhoram a qualidade e abreviam o tempo de 

vida 
d) Oferecem um sistema de suporte que auxilia a 

família e entes queridos durante o processo de 
doença e, no luto 
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