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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 

PROCESSO SELETIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto 1 

Partilhar 

 

Rubel 

Se for preciso, eu pego um barco, eu remo 
Por seis meses, como peixe pra te ver 
Tão pra inventar um mar grande o bastante 
Que me assuste e que eu desista de você 

Se for preciso, eu crio alguma máquina 
Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima 
Viajo a toda força, e num instante de saudade e dor 
Eu chego pra dizer que eu vim te ver 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 
Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 

Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante 
E a cada hora que eu tô longe, é um desperdício 
Eu só tenho 80 anos pela frente 
Por favor, me dá uma chance de viver 

Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante 
E a cada hora que eu tô longe, é um desperdício 
Eu só tenho 80 anos pela frente 
Por favor, me dá uma chance de viver 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 
Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 

Se for preciso, eu pego um barco, eu remo 
Por seis meses, como peixe pra te ver 
Tão pra inventar um mar grande o bastante 
Que me assuste, e que eu desista de você 

Se for preciso, eu crio alguma máquina 
Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima 
Viajo a toda força, e num instante de saudade e dor 
Eu chego pra dizer que eu vim te ver 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 
Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 
Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você 

Não tem, pra trás, nada 
Tudo que ficou tá aqui 

Se for preciso, eu giro a Terra inteira 
Até que o tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás 
Milhões de anos, quando todos continentes se 
encontravam 
Pra que eu possa caminhar até você 

Eu sei, mulher, não se vive só de peixe, nem se volta no 
passado 
As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem 
nada 
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, 
existe nós 

Também perdi o meu rumo, até meu canto ficou mudo 
E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo 
Mas não importa, a gente inventa a nossa vida 
E a vida é boa, mas é muito melhor com você 

Eu quero partilhar 
Eu quero partilhar 
A vida boa com você (até o final) 

 

Questão 1 

São características do texto lido:  

 

(A) uso de linguagem formal a fim de convencer o leitor 
sobre as intenções de amor do autor.  

(B) emprego de linguagem denotativa de maneira que isso 
represente credibilidade ao leitor sobre o sentir do 
autor.  

(C) utilização de ideias sentimentais presas à realidade de 
futuro oferecida pelo autor.  

(D) despreocupação com o ritmo, seleção aleatória de 
palavras, o que resulta obrigatoriamente em rima. 

(E) presença de versos, agrupados em estrofes, os quais se 
apoiam em métrica (fixa ou não), em rimas regulares 
(ou não), mas tendo no ritmo a sua marca essencial 
intencionando prazer estético do leitor. 

 

Questão 2 

Assinale a alternativa em que os vocábulos sejam 
acentuados pelas mesmas regras presentes em, 
respectivamente, “você”, “súbita” e “desperdício”:  

 

(A) café, rápido, índio. 

(B) tô, vêm, lá.  

(C) língua, está, convém.  

(D) açúcar, tórax, cajú. 

(E) álbum, tá, tênis.  
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Questão 3 

Tratando-se de uma canção, o gênero textual exibe desvios 
quanto ao emprego de língua portuguesa no tocante à 
norma-padrão, por exemplo, em: “Por favor, me dá uma 
chance de viver”, assinale a alternativa correta quanto ao 
emprego de pronome:  

 

(A) “Te amei mais que a mim, bem mais que a mim.”  

(B) “Deixe-me sozinho porque assim eu viverei em paz.”  

(C) “Me liga, me manda um telegrama.”  

(D) “Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu.”  

(E) “Aonde está você? Me chama, me chama, me chama.”  

 

Questão 4 

Como recurso de estilo, as figuras de linguagem são 
recorrentes em textos literários, assim sendo, avalie o 
fragmento destacado em: “Eu só tenho 80 anos pela 
frente. Por favor, me dá uma chance de viver” e assinale a 
alternativa que nomeie a figura de pensamento utilizada:  

 

(A) eufemismo. 

(B) gradação. 

(C) ironia. 

(D) metáfora. 

(E) metonímia. 

 

Questão 5 

No verso “Se for preciso, eu pego um barco, eu 
remo”, o conectivo destacado representa valor 
semântico de:  

 

(A) condição. 

(B) concessão. 

(C) adversidade. 

(D) causa. 

(E) consequência. 

 

Questão 6 

Texto 2  

 
(Fonte: https://www.dicio.com.br/partilhar/, acesso em fevereiro de 
2020.) 

 

O Texto 2 é um verbete, assinale a alternativa que 
representa sua definição:  

 

(A) é um tipo textual dissertativo-argumentativo, com o 
intuito de persuadir o leitor.  

(B) é um tipo e gênero textual de caráter descritivo para 
detalhar em adjetivos e advérbios o que é necessário 
entender.  

(C) é um gênero textual de viés narrativo para contar em 
cronologia obrigatória o enredo por meio dos 
personagens.  

(D) é um gênero textual de caráter informativo, tem por 
intuito explicar um conceito, mais comumente em 
um dicionário ou uma enciclopédia. 

(E) é um tipo textual expositivo, típico em redações 
escolares.  

 

Questão 7 

Após leitura do exemplo: “Partilhar é dividir em muitas 
partes.”, marque a resposta adequada no que se refere à 
classificação do verbo destacado:  

 

(A) verbo transitivo direto.  

(B) verbo transitivo indireto. 

(C) verbo transitivo direto e indireto. 

(D) verbo de ligação.  

(E) verbo transitivo indireto e direto. 
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Questão 8 

Os Textos 1 e 2 têm formatos distintos, apesar de serem 
complementos, assinale a alternativa que justifica a 
acentuação do verbo em destaque:  

 

(A) o uso de acento está incorreto porque representa o 
emprego do verbo no singular por concordar com o 
sujeito simples “ Os Textos 1 e 2”. 

(B) o uso de acento é opcional desde a Reforma 
Ortográfica porque pode concordar com “Texto 1” ou 
com “Texto 2”, expressando singular ou plural. 

(C) o uso de acento está correto porque representa o 
emprego do verbo no plural por concordar com o 
sujeito simples no plural “Os Textos 1 e 2”. 

(D) o uso de acento está incorreto porque representa o 
emprego do verbo no plural por concordar com o 
sujeito composto no plural “Os Textos 1 e 2”. 

(E) o uso de acento está correto porque representa o 
emprego do verbo no plural por concordar com o 
sujeito composto no plural “Os Textos 1 e 2”. 

 

Questão 9 

Considere o período abaixo para realizar as questões 9 e 
10: 

O Texto 1 é literário; e o Texto 2 é não literário, este é um 
verbete, aquele, uma canção. 

 

Como mecanismo de coesão textual, o emprego de 
pronomes demonstrativos indica que:  

 

(A) o pronome “este”, de segunda pessoa, faz menção ao 
Texto 1, mais próximo.  

(B) o pronome “aquele”, de primeira pessoa, faz referência 
ao Texto 1, mais próximo. 

(C) o pronome “este”, de primeira pessoa, faz menção ao 
Texto 2, mais próximo. 

(D) os pronomes “este” e “aquele”, de primeira pessoa e 
de segunda pessoa, respectivamente, fazem menção 
aos Textos 1 e 2 nessa mesma ordem. 

(E) os pronomes “aquele” e “esse”, de terceira pessoa e de 
segunda pessoa, respectivamente, fazem menção aos 
Textos 1 e 2 nessa mesma ordem. 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa que descreve o emprego da vírgula 
no fragmento a seguir: “... aquele, uma canção.” 

 

(A) a vírgula é facultativa porque separa o pronome do 
verbo ‘é’, que está oculto no trecho.  

(B) a vírgula está incorreta porque separa o pronome do 
verbo ‘é’, que está oculto no trecho. 

(C) a vírgula está correta porque separa o pronome do 
verbo ‘é’, que está oculto no trecho. 

(D) a vírgula é facultativa, pois o pronome demonstrativo 
de terceira pessoa não é termo que exija virgulação em 
norma-padrão. 

(E) a vírgula está correta porque representa a omissão do 
emprego do verbo ‘é’ por meio de uma figura de 
linguagem. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE 
PÚBLICA 

Questão 11 

De acordo com a portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
sobre o art. 3º que trata dos Princípios (Inciso I) e 
Diretrizes (Inciso II), do SUS e da RAS a serem 
operacionalizados na Atenção Básica, assinale a alternativa 
correta: 

 

(A) Universalidade é uma diretriz. 

(B) Longitudinalidade do cuidado é uma diretriz. 

(C) Territorialização é um princípio. 

(D) Integralidade é uma diretriz. 

(E) Equidade é uma diretriz. 

 

Questão 12 

Sobre a portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a 
alternativa que corresponde a uma das responsabilidades 
comuns a todas as esferas de governo, preconizada no art 
7, da referida portaria: 

 

(A) desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de 
Informação da Atenção Básica vigentes, garantindo 
mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas 
ferramentas nas UBS, de acordo com suas 
responsabilidades. 

(B) prestar apoio integrado aos gestores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios no processo de 
qualificação e de consolidação da Atenção Básica. 

(C) destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços. 

(D)  programar as ações da Atenção Básica a partir de sua 
base territorial de acordo com as necessidades de 
saúde identificadas em sua população, utilizando 
instrumento de programação nacional vigente. 

(E) manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, 
profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, 
equipamentos e outros no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, 
conforme regulamentação específica. 

 

Questão 13 

De acordo com a Lei N° 8080, assinale a alternativa que 
corresponda a um dos objetivos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), definidos no capítulo I, artigo 5: 

 

(A) execução de ações, de vigilância sanitária, de vigilância 
epidemiológica, e de saúde do trabalhador. 

(B)  universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

(C) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes da saúde. 

(D) articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais.  

(E) criação de Comissões Permanentes de integração entre 
os serviços de saúde e as instituições de ensino 
profissional e superior. 

 

Questão 14 

Sobre a Seção II, da Lei N° 8080, artigos 16, 17, 18 e 19, 
que tratam da competência, é correto afirmar que: 

 

(A) promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde, compete a direção 
municipal e ao distrito federal. 

(B) formar consórcios administrativos intermunicipais, 
compete à direção estadual. 

(C) ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas, 
apenas à direção estadual. 

(D) compete à direção nacional, promover a 
descentralização para os municípios, dos serviços e das 
ações de saúde. 

(E) a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 
compete definir e coordenar os sistemas de redes 
integradas de assistência de alta complexidade. 

 

Questão 15 

Assinale a alternativa que corresponda ao que é 
preconizado como instâncias colegiadas, no artigo 1º da 
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

 

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde 

(B) Conselho de Saúde e Comissão Intergestora Bipartite 

(C) Comissão Gestora Bipartite e Tripartite 

(D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS) 

(E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 
Conselho Nacional de Saúde 
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CONHECIMENTOS DA REALIDADE 
ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA, 
CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO 
ACRE 

Questão 16 

No início dos anos 1970, o período de crise do extrativismo 
da borracha e dos “anos de chumbo” da ditadura militar 
teve efeito devastador sobre o Acre. Os seringalistas sem 
crédito não resistiram e acabaram por vender enormes 
áreas por preços muito baixos. Em poucos anos um terço 
de todas as terras acreanas muda de mãos, assim os 
“novos donos” da terra, ficaram conhecidos regionalmente 
como? 

 

(A) Cariocas 

(B) Correrias 

(C) Paulistas 

(D) Bolivarista 

(E) Acrenistas 

 

Questão 17 

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), houve 
uma migração de trabalhadores nordestinos para a 
Amazônia. Ao promoverem a migração em massa, as 
autoridades governamentais promoveram também uma 
propaganda da Amazônia e dos nordestinos, trabalhando 
discursivamente com dois grandes “acontecimentos”: a 
conquista do Acre pelos nordestinos e a Marcha para o 
Oeste. Os migrantes que se engajaram nessa empreitada 
ficaram conhecidos como? 

 

(A) Soldados da Borracha  

(B) Extrativistas 

(C) Os Farrapos 

(D) Soldados da Amazônia 

(E) Soldados Acreanos 

 

Questão 18 

Tratado tomado como marco expresso da necessidade da 
diplomacia e de assumir e definir os limites territoriais 
entre Bolívia e Brasil, principalmente, a partir de 1867 
quando as disputas e a cobiça sobre a região do Acre 
Meridional ascenderam. No entanto, essa demarcação foi 
contestada, porque não precisava os pontos geodésicos, 
tampouco a extensão da linha demarcatória. As 
características acima são de qual tratado? 

 

(A) De Versalhes 

(B) De Ayacucho 

(C) De Petrópolis 

(D) De Tordesilhas 

(E) De Direitos Humanos 

 

Questão 19 

Conhecido como o “Surto” da Borracha no Acre, o curto 
período que  vai  do  ano  de  1880  até  1920 é também 
denominado: 

 

(A) descartamento 

(B) defumadores 

(C) mundo Verde 

(D) primeiro Ciclo 

(E) inferno Verde 

 

Questão 20 

As cidades pioneiras são aquelas localidades de caráter 
urbano, que surgiram de forma planejada ou espontânea, 
paralelamente ao processo de ocupação da fronteira 
agrícola nos últimos 30 anos.  De acordo com o conceito 
descrito, assinale a alternativa que corresponda as 3 
cidades acreanas que são consideradas pioneiras.  

 

(A) Assis Brasil, Feijó e Bujari 

(B) Brasiléia, Capixaba e Mâncio Lima 

(C) Manuel Urbano, Acrelândia e Feijó 

(D) Rio Branco, Assis Brasil e Mâncio Lima 

(E) Acrelândia, Capixaba e Bujari 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

A resolução nº 2.217/2018, do Conselho Federal de 
Medicina, de 27 de setembro de 2018, aprovou o Código 
de Ética Médica (CEM). O novo texto, em vigor a partir de 
30 de abril de 2019, atualizou a versão anterior, de 2009, 
incorporando abordagens pertinentes às mudanças do 
mundo contemporâneo. À luz do CEM e resoluções do 
CFM, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais 
de qualquer ordem, o seu nome, o seu CRM e o seu 
RQE,  quando anunciar a especialidade 

(B) É vedado ao médico a cobrança de complementação de 
honorários em serviço privado mesmo quando prevista 
em contrato 

(C) É permitido ao médico participar de anúncios de 
empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, 
desde que informe com clareza o seu CRM 

(D) É vedado ao médico recusar-se a exercer sua profissão 
em instituições onde as condições de trabalho não 
sejam dignas ou possam prejudicar a saúde 

(E) Nos anúncios de estabelecimentos de saúde, devem 
constar o nome e o número de registro, no Conselho 
Regional de Medicina, do diretor técnico 

 

Questão 22 

Com relação ao EAS ou urina tipo I, é CORRETO afirmar 
que: 

 

(A) EAS ou urina tipo I também pode ser designado de 
Urocultura. 

(B) Suplementação de vitamina C (Ácido ascórbico) pode 
alterar o resultado do EAS. 

(C) O EAS é feito através da coleta de 40-50 ml de urina, 
durante 3 dias seguidos. 

(D) Urina com alta densidade, próxima a 1035, indica boa 
hidratação do paciente. 

(E) A glicose é filtrada nos rins. Por isso é normal 
encontrarmos evidências de glicose na urina. 

 

Questão 23 

Sobre o choque hipovolêmico, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) a resistência vascular periférica estará diminuída. 

(B) é uma condição grave, consequente de infecção 
generalizada. 

(C) inicialmente, as extremidades ficam quentes e 
ruborescidas. 

(D) há vasodilatação mediada pela histamina. 

(E) ocorrerá redução grave da pressão arterial. 

 

Questão 24 

Insuficiência venosa crônica (IVC) pode ser definida como o 
conjunto de manifestações clínicas causadas pela 
anormalidade (refluxo, obstrução ou ambos) do sistema 
venoso periférico (superficial, profundo ou ambos), 
geralmente acometendo os membros inferiores. Quanto à 
IVC, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O Ultrassom intravascular é o método diagnostico 
inicial de escolha nas doenças venosas crônicas 

(B) A hipertensão arterial é o núcleo central dos sintomas 
apresentados na IVC 

(C) Durante o exercício, a pressão venosa superficial distal 
decresce significativamente em indivíduos saudáveis 

(D) A pressão venosa superficial distal dos membros 
inferiores e entre 30-40mmHg no repouso 

(E) A presença de dermatite ocre, cuja causa principal e a 
hipertensão arterial, caracteriza a IVC 

 

Questão 25 

Mulher, 69 anos, refere história recente de ganho de peso, 
sonolência diurna, intolerância ao frio, perda de memória 
e dores musculares. É hipertensa e dislipidêmica e faz uso 
de losartana e atorvastatina. Na avaliação clínica, 
apresenta-se em bom estado geral, bradicárdica, com pele 
fria e seca, cabelos secos e frágeis, e hiporreflexia 
tendinosa.  

Na avaliação diagnóstica complementar com exames 
subsidiários, é mais provável que se encontre(m): 

(A) TSH elevado. 

(B) T3 elevado. 

(C) Captação de iodo bastante elevada pela tireoide. 

(D) TSH normal e T4 livre elevado. 

(E) T4 total baixo e T4 livre elevado. 
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Questão 26 

Com relação às úlceras por pressão, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) É uma lesão na pele ou tecidos subjacentes, 
normalmente sobre uma proeminência óssea, 
secundárias a pressão externa, ou pressão em 
combinação com cisalhamento 

(B) Os locais de maior risco das úlceras são as regiões 
mentoniana, occipital, escapular, cotovelo, sacral, 
ísqueo, trocanter, crista ilíaca, joelho, maléolo e 
calcâneo 

(C) São fatores de risco: perda da sensibilidade, dificuldade 
de mobilidade, doenças degenerativas, incontinência 
urinária ou intestinal, desnutrição ou obesidade 

(D) Suplementação proteica, de vitaminas e de minerais; 
ingestão hídrica adequada e dieta hipercalórica (se não 
houver contraindicação) são fundamentais para o 
tratamento 

(E) Limpeza da úlcera e da pele ao redor em cada mudança 
de curativo, o desbridamento e o uso de coberturas 
apropriadas são medidas indicadas para as úlceras de 
Estágio II 

 

Questão 27 

Qual das afirmativas abaixo está INCORRETA quanto às 
Demências? 

 

(A) É um conjunto de sintomas que afetam diretamente a 
qualidade de vida da pessoa, levando a problemas 
cognitivos, de memória, raciocínio e afetando, 
também, a linguagem, o comportamento e alterando a 
própria personalidade. 

(B) A vitamina B12 atua como protetora das células neurais 
no cérebro, ordenando a síntese dos 
neurotransmissores. Dessa forma, baixos níveis de 
vitamina B12 podem causar Demências reversíveis. 

(C) A Doença de Pick geralmente afeta o lobo frontal ou/e 
o lobo temporal, caracterizando-se, inicialmente, por 
mudanças de personalidade, principalmente 
desinibição comportamental. As dificuldades de 
memória surgem após um tempo. 

(D) O melhor exemplo de demência neuro-degenerativa é 
a doença de Alzheimer, cujos danos cognitivos, se 
iniciado tratamento precocemente, podem ser 
interrompidos ou revertidos. 

(E) A demência associada ao HIV é a deterioração 
progressiva da função mental devido a infecção do 
cérebro pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 
tende a ocorrer em pessoas mais jovens. 

 

Questão 28 

A hipertensão arterial é um importante fator de risco para 
a ocorrência de doença cardiovascular. A iniciativa mais 
simples para se diagnosticar a hipertensão arterial é  
medida da pressão arterial pelo método indireto, com 
técnica auscultatória e o uso do esfigmomanômetro. 
Acerca desse assunto, assinale a opção correta: 

 

(A) A PAD é marcada no momento do primeiro som 
audível. A PAS é considerada no ponto em que os sons 
desaparecem. 

(B) A medida da PA deve ser realizada com o paciente 
sentado, com o braço relaxado e a palma da mão 
voltada para frente. 

(C) Para valores mais fidedignos é aconselhável que a 
medida seja feita imediatamente após a prática de 
exercícios físicos 

(D) O esfigmomanômetro aneróide possui uma coluna de 
mercúrio em seu interior para aferição da PA.  

(E) A mensuração da pressão arterial deve ser feita com 
manguitos adequados ao comprimento e largura do 
braço. 

 

Questão 29 

Paciente assintomático é diagnosticado com BAV de 1º 
grau e não apresenta doença cardíaca estrutural. Sobre 
essa alteração do sistema de condução do coração, é 
correto afirmar: 

 

(A) para melhorar a qualidade de vida desse paciente é 
indicado a implantação de um marca-passo 
transcutâneo provisório, na forma de adesivos. 

(B) ao ECG não encontramos relação entre ondas P e 
complexos QRS, e a frequência das ondas P é maior que 
a dos complexos QRS. 

(C) por ser assintomático, não é necessário nenhum 
tratamento, apenas observação e acompanhamento 
ambulatorial periódico. 

(D) o intervalo P-R aumenta progressivamente a cada 
batimento e não há complexo QRS; a condução nodal 
AV continua no próximo batimento e a sequência se 
repete. 

(E) o tratamento é o implante de marca-passo, em pontos 
infranodais, detectados por estudo eletrofisiológico 
efetuado para esse fim. 
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Questão 30 

O Dr. R.H.M. é médico do trabalho e atualmente atua em 
perícia médica judicial. Ele foi designado como assistente 
técnico num processo trabalhista contra uma empresa em 
que trabalhou como médico responsável pelo Programa de 
Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) durante os anos 
de 2008 a 2015. À luz do Código de Ética Médica e 
resoluções do CFM, qual é a conduta correta no caso? 

 

(A) Deve comunicar o fato à justiça do trabalho e declarar-
se impedido de participar do ato pericial. 

(B) Transferir o ato pericial a outro médico, reservando-se 
apenas à elaboração do parecer técnico. 

(C) O fato de já ter trabalhado na empresa é irrelevante 
para a sua participação no processo. 

(D) Por não trabalhar na empresa desde 2015, deve 
comunicar o fato à justiça do trabalho e prosseguir com 
o ato pericial. 

(E) Realizar os exames médico-periciais e transferir a 
elaboração do parecer técnico a outro médico. 

 

Questão 31 

As vitaminas são compostos orgânicos importantes para o 
crescimento e funcionamento das células, sendo 
fundamentais, portanto, para o desenvolvimento do 
organismo. Sua deficiência provoca doenças graves, que 
são denominadas genericamente de avitaminoses ou 
hipovitaminoses. Em humanos, podemos afirmar que:  

 

(A) a hipovitaminose A apresenta insônia, nervosismo e 
perda de apetite. Também pode causar ceratomalacia e 
cegueira. 

(B) a deficiência de vitamina B1, também chamada de 
niacina, provoca uma doença conhecida como beribéri. 

(C) hipovitaminose B12 pode causar anemia 
megaloblástica. Sua deficiência ocorre exclusivamente 
por deficiência alimentar. 

(D) hipovitaminose B3 provoca pelagra, a doença dos três 
“D”, pois causa dermatite, diarreia e demência. 

(E) a vitamina D atua na coagulação do sangue. Sua 
deficiência aumenta o tempo de sangramento e 
ocasiona hemorragia. 

 

Questão 32 

Pneumonias adquiridas na comunidade causadas por S. 
aureus geralmente estão associadas: 

 

(A) à vacinação contra o vírus influenza. 

(B) à aspiração de conteúdo gástrico. 

(C) à infecção por influenza. 

(D) à tuberculose pulmonar. 

(E) à Sarcoidose. 

 

Questão 33 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa 
cujas alterações motoras decorrem principalmente da 
morte de neurônios dopaminérgicos da substância nigra 
que apresentam inclusões intracitoplasmáticas conhecidas 
como corpúsculos de Lewy. Dos critérios abaixo 
apontados, qual seria necessário para o diagnóstico de DP? 

 

(A) Bradicinesia 

(B) Hidrocefalia comunicante 

(C) Crises oculogíricas 

(D) Encefalite 

(E) Exposição a metilfeniltetraperidinium 
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Questão 34 

Homem, 59 anos, sem antecedentes mórbidos, refere 
cansaço aos médios esforços, que se iniciou há 3 meses. 
Nega sintomas associados: dor abdominal, melena ou 
enterorragia. Ao exame físico, nota-se o paciente 
descorado 3+/4+ e eupneico em ar ambiente. PA = 110 x 
70 mmHg. As auscultas cardíaca e pulmonar são 
normais. Os exames laboratoriais relevantes estão 
ilustrados a seguir. 

HEMOGRAMA – sangue total 

Resultado  

Referencia 

Masculino > 16 
anos 

ERITROCITOS 
:  3,75 
milhões/mm³ 

4,30 a 5,70 

HEMOGLOBINA :  6,7 g/dL 13,5 a 17,5 

HEMATOCRITO :  22% 39,0 a 50,0 

HCM :  27,2 pg 26,0 a 34,0 

VCM :  75,0 £L 81,0 a 95,0 

CHCM :  30,0 g/dL 31,0 a 36,0 

RDW :  12,0 % 11,8 a 5,60 

SERIE BRANCA   

Referencia 

Masculino > 16 
anos 

Resultado % mm³ mm³ 

LEUCOCITOS  7.860 3.500 a 10.500 

 Neutrófilos : 48,9 3.850 1.700 a 7.000 

 Eosinófilos : 3,6 280 50 a 500 

 Basófilos : 0,6 50 0 a 300 

 Linfócitos : 39,6 2.110 900 a 2.900 

 Monócitos : 7,3 570 300 a 900 

CARACTERES MORFOLOGICOS: não foram observados 
caracteres tóxicos-degenerativos nos neutrófilos; não 
foram observadas atipias linfocitárias.  

PLAQUETAS 

RESULTADO 
VALORES DE REFERENCIA 
acima de 16 anos 

Total de plaquetas: 154.000/mm³ 
150.000 a 
450.000/mm³ 

Volume plaquetario médio: 10,7 £L 9,2 a 12,6 £L 

 

Diante do caso, pode-se afirmar que: 

 

(A) É uma anemia megaloblástica, causada por deficiência 
de vitamina B12, do tipo macrocítica. 

(B) De acordo com o HCM do exame, as hemácias terão 
coloração mais clara e a anemia é chamada 
hipocrômica. 

(C) Deve-se iniciar reposição de ácido fólico e vitamina B12 
e solicitar ultrassonografia de abdômen total. 

(D) É uma anemia ferropriva, causada por deficiência de 
ferro, do tipo microcítica.  

(E) A principal causa dessa anemia é a ingestão insuficiente 
de ácido fólico e vitamina B12. 

 

Questão 35 

O uso de levofloxacina pode comumente ocasionar: 

 

(A) Aplasia de medula. 

(B) Insônia. 

(C) Insuficiência hepática aguda. 

(D) Torsades de Pointes. 

(E) Rabdomiólise. 

 

Questão 36 

A presença de cristais amorfos no exame simples de urina, 
em um paciente assintomático, normalmente está 
associado a: 

 

(A) achados inespecíficos. 

(B) cálculo renal. 

(C) proteinuria. 

(D) hepatopatia. 

(E) infecção urinária.  

 

Questão 37 

A população brasileira está envelhecendo e o risco de 
demência aumenta com a idade. Sobre demências, analise 
as afirmativas abaixo. 

I. Quando um membro da família apresenta a Doença de 
Alzheimer, há um risco maior de que outros membros da 
família também desenvolvam a doença. 

II. A demência por corpos de Lewy inicia-se, 
habitualmente, no período entre os 30 e 50 anos e é 
caracterizada pelo declínio intelectual e movimentos 
irregulares involuntários dos membros ou músculos faciais. 

III. O Mini Mental (mini exame mental) é um instrumento 
que ajuda a diagnosticar a demência sem a influência da 
escolaridade do paciente. 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) II, apenas. 

 

Questão 38 

Assinale a alternativa que corresponde a um efeito agudo 
de intoxicação por etanol nos sistemas orgânicos. 

 

(A) Sonolência 

(B) Bradicardia 

(C) Anúria 

(D) Rigidez muscular 

(E) Oftalmoplegia 
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Questão 39 

A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo 
Schistosoma mansoni. Inicialmente a doença é 
assintomática, mas pode evoluir e causar graves 
problemas de saúde crônicos, podendo haver internação 
ou levar à morte. A quimioterapia específica está indicada 
para os indivíduos com infecção confirmada. Sobre o 
fármaco de escolha para o tratamento da esquistossomose 
humana, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Albendazol 

(B) Ivermectina 

(C) Metronidazol 

(D) Praziquantel 

(E) Quinolonas 

 

Questão 40 

J.C.M é uma mulher de 38 anos, hígida, apresentando o 
seguinte perfil sorológico em relação às hepatites: 

HBsAg = negativo; Anti-HBs = positivo; Anti-HBc = negativo; 
Anti-HCV IgG = negativo; Anti-HAV (IgM e IgG) = negativos.  

É correto afirmar que essa paciente: 

(A) deve receber a vacina contra a hepatite B. 

(B) foi vacinada e está imune contra o vírus da hepatite B. 

(C) é portadora de hepatite C crônica. 

(D) teve hepatite A na infância. 

(E) deve colher 2ª amostra e repetir os marcadores HBsAg 
e Anti-HBs.  

 

Questão 41 

A fibromialgia é uma síndrome de causas ainda 
desconhecidas, que pode provocar dores fortes por todo o 
corpo durante muito tempo ou sensibilidade nas 
articulações, nos músculos e nos tendões. Isso acontece 
devido uma alteração da interpretação dos estímulos 
recebidos pelo cérebro e também pelos receptores 
cutâneos. Em relação a essa afecção relativamente comum 
na prática clínica, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Há associação frequente com síndrome do intestino 
irritável 

(B) É mais prevalente no gênero masculino 

(C) Exercícios físicos só poderão ser indicados após o 
tratamento com anti-inflamatórios 

(D) O hemograma pode mostrar anemia ou diminuição da 
contagem de leucócitos 

(E) Frequentemente, a dor está associada à somatização 
de possíveis problemas psicológicos 

 

Questão 42 

A obesidade é considerada, atualmente, um dos principais 
problemas de saúde pública, constituindo-se em epidemia 
mundial responsável por aumento substancial da 
morbimortalidade. O aumento do índice de massa corporal 
(IMC) provoca graves problemas de saúde, como elevação 
do fator de risco para doenças cardiovasculares, 
metabólicas, neoplásicas, ortopédicas, entre outras. Sobre 
o IMC, preconizado pela Organização Mundial da Saúde – 
OMS, podemos afirmar que: 

 

(A) IMC entre 18,50 e 24,99 são considerados abaixo do 
peso. 

(B) Resultados entre 25 e 29,99 são considerados peso 
normal. 

(C) Somente acima de 35 é considerado obesidade. 

(D) IMC=16 pode ser considerado desnutrição grave. 

(E) O seu cálculo é: IMC = Peso x (Altura x Altura) 

 

Questão 43 

O prolapso da válvula mitral é um problema cardíaco no 
qual a válvula que separa as câmaras superior e inferior 
um lado do coração não fecha corretamente, podendo 
pequena quantidade de sangue retornar para a cavidade 
anterior, dificultando a capacidade do coração para 
bombear o sangue. Isso é chamado de regurgitação 
(insuficiência) mitral. Quando o ventrículo se contrai, os 
folhetos redundantes projetam-se (prolapsam) para: 

 

(A) o átrio direito. 

(B) o átrio esquerdo. 

(C) a aorta. 

(D) o ventrículo direito. 

(E) o ventrículo esquerdo. 

 

Questão 44 

Quanto à cirrose e suas complicações, é correto afirmar 
que: 

 

(A) a cirrose é o estágio inicial da fibrose hepática, onde há 
desorganização da arquitetura hepática. 

(B) as manifestações iniciais incluem hipertensão portal, 
ascite e insuficiência hepática. 

(C) o uso de β-bloqueadores não seletivos é 
contraindicado em pacientes com varizes esofágicas.  

(D) pacientes com hiperesplenismo devem se submeter a 
esplenectomia preventiva. 

(E) a cirrose é geralmente considerada irreversível e o 
tratamento é de suporte. 
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Questão 45 

As cardiomiopatias consistem em um grupo heterogêneo e 
importante de doenças do músculo cardíaco. Estão 
associadas à disfunção mecânica e/ou elétrica. 
Geralmente, existe hipertrofia ou dilatação ventricular 
inadequada. Acerca deste tema, é correto afirmar que: 

 

(A) A miocardiopatia dilatada (ou congestiva) afeta 
principalmente o ventrículo direito. 

(B) Ritmo e contratilidade normais, com paredes cardíacas 
rígidas são características da miocardiopatia 
congestiva. 

(C) Alterações na onda P do ECG podem ser encontradas 
na miocardiopatia hipertrófica. 

(D) Miocardiopatia restritiva é a principal causa de arritmia 
ventriculares em jovens atletas. 

(E) Embora a cavidade ventricular esteja dilatada na 
miocardiopatia congestiva, raramente há 
cardiomegalia. 

 

Questão 46 

Comprovadamente aumenta a sobrevida de pacientes com 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: 

 

(A) farmacoterapia com Fluticasona. 

(B) cessação do Tabagismo. 

(C) farmacoterapia com Salmeterol. 

(D) transplante pulmonar.  

(E) farmacoterapia com Tiotrópio. 

 

Questão 47 

Em uma mulher de 39 anos, observou-se um aumento da 
tireoide nas últimas semanas. Constituem evidências de 
tireotoxicose, exceto: 

 

(A) Intolerância ao calor e/ou sudorese excessiva. 

(B) Dificuldade em adormecer e/ou insônia. 

(C) Mudanças de humor e/ou nervosismo. 

(D) Constipação e/ou retenção de líquido. 

(E) Queda de cabelo e/ou tremor. 

 

Questão 48 

Sobre a descrição das lesões elementares dermatológicas, 
é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) Mácula é plana, sem relevo, com alteração da cor na 
região. 

(B) Lesões puntiformes são pequenas, em forma de anel. 

(C) Nódulo é firme, endurado, circunscrito, pouco saliente. 

(D) Vegetante tem superfície elevada, irregular, úmida ou 
seca. 

(E) A diminuição dos elementos do tecido causa atrofia. 

 

Questão 49 

A respeito das Infecções sexualmente transmissíveis, é 
INCORRETO afirmar que: 

 

(A) Cancro mole (cancroide) é causado pela bactéria 
Haemophilus ducreyi, sendo mais frequente em países 
tropicais. Transmite-se pela relação sexual com uma 
pessoa infectada sem o uso da camisinha masculina ou 
feminina. 

(B) O vírus T-linfotrópico humano (HTLV) causa infecção 
que atinge as células de defesa do organismo, os 
linfócitos T. O HTLV foi o primeiro retrovírus humano 
isolado (no início da década de 1980). 

(C) O Linfogranuloma venéreo, causado pela bactéria 
Chlamydia trachomatis, quando não tratado 
adequadamente, pode agravar-se, causando 
elefantíase (acúmulo de linfa no pênis, escroto e vulva). 

(D) Ferida rica em bactérias,  geralmente única e indolor, 
que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio e 
desaparece sozinha, independentemente de 
tratamento, são sinais e/ou sintomas da Sífilis primária. 

(E) O termo Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) foi 
adotado em substituição à expressão Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), pois para transmitir 
uma infecção, o individuo precisa, necessariamente, 
manifestar sinais e sintomas da doença. 

 

Questão 50 

Um jovem de 18 anos deu entrada na emergência de um 
hospital, apresentando febre, cefaleia, vômito, rigidez de 
nuca, prostração e petéquias no tronco. O exame do liquor 
mostra a presença de diplococos Gram negativos. Deve-se 
iniciar tratamento IV imediato com: 

 

(A) Oxacilina. 

(B) Claritromicina. 

(C) Ceftriaxona. 

(D) Gentamicina. 

(E) Ertapenem. 

 


