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TEXTO 01 (Questões de 01 a 09) 

Inimigos 

O apelido de Maria Teresa, para Norberto, era 
"Quequinha". Depois do casamento, sempre que queria 
contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto 
pegava sua mão, carinhosamente, e começava: 
- Pois a Quequinha ... 
E a Quequinha, dengosa, protestava: 
-Ora, Belo! 
Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a 
Maria Teresa de Quequinha. Se ela estivesse ao seu lado 
e ele quisesse se referir a ela, dizia: 
-A mulher aqui. .. 
Ou, às vezes: 
- Esta mulherzinha ... 
Mas nunca mais Quequinha. 
(O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas o pior 
deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio. O tempo usa 
armas químicas.) 
Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por "Ela". 
- Ela odeia o Charles Bronson. 
- Ah, não gosto mesmo. 
Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora a 
chamasse de E/a,ainda usava um vago gesto de mão para 
indicá-la. Pior foi quando passou a dizer "essa aí" e a 
apontar com o queixo. 
- Essa aí ... 
E apontava com o queixo, até curvando a boca com certo 
desdém. 
(O tempo, o tempo. O tempo captura o amor e não o mata 
na hora. Vai tirando uma asa, depois outra ... ) 
Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o 
Norberto nem olha na sua direção. Faz meneio de lado 
com a cabeça e diz: 
-Aquilo ... 

VERISSIMO, Luís Fernando. Novas comédias da vida 
privada. Porto Alegre: L&PM, 1996. P. 70-71. 

QUESTÃO 1 

A regência do verbo "referir" em "[ ... ] Se ela estivesse ao 
seu lado e ele quisesse se referir a ela [ ... ]"(1.9) foi 
empregada de acordo com a norma-padrão. 

Assinale a opção em que a regência verbal também está 
correta. 

(A) Estudei muito para prova, pois aspirava 
colocação no concurso. 

(B) É preciso perdoar o amigo que te feriu. 
(C) Esqueceu-se os amigos de longa data. 
(D) Obedeço ao meu pai porque o respeito. 
(E) Chamei São José para proteger meu filho. 

Prova: Amarela 
Area Médica 

uma boa 

QUESTÃO 2 

Assinale a opção que indica corretamente a classificação 
do termo em destaque na oração "- Ela odeia o Charles 
Bronson." (1.19). 

(A) Objeto direto. 
(B) Complemento nominal. 
(C) Objeto indireto. 
(D) Adjunto adnominal. 
(E) Predicativo do sujeito. 

QUESTÃO 3 

Em "Faz meneio de lado com a cabeça [ ... ] (1.31)", a 
palavra destacada pode ser substitulda, sem prejuízo de 
sentido, por 

(A) graça. 
(B) careta. 
(C) vaivém. 
(D) ardil. 
(E) aceno. 

QUESTÃO 4 

Assinale a opção em que a palavra foi formada pelo 
mesmo processo do termo destacado em "Deve-se dizer 
que o Norberto, a esta altura, embora a chamasse de Ela, 
ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la." (1. 21 ). 

(A) Girassol. 
(B) Fidalgo. 
(C) Automóvel. 
(D) Malmequer. 
(E) Desalmado. 

QUESTÃO 5 

Em todos os trechos abaixo, a língua está sendo usada no 
seu sentido conotativo, EXCETO em 

(A) "Esta mulherzinha[ ... ]" (1.13) 
(B) "O amor tem mil inimigos [ ... ]" (1.15) 
(C) "E a Quequinha, dengosa, protestava" (1.6) 
(D) "O tempo captura o amor e não o mata na hora" (1.28) 
(E) "Vai tirando uma asa, depois outra [ ... ]" (1.29) 
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QUESTÃO 6 

Assinale a opção que apresenta palavras acentuadas 
pelas mesmas regras de silêncio, indicá-la e ili, 
respectivamente. 

(A) Difíceis, amanhã, substituída. 
(B) Língua, órgão, baú. 
(C) Econômico, acharás, grajaú. 
(D) História, português, você. 
(E) Memória, pontapé, estará. 

QUESTÃO 7 

Os pronomes demonstrativos utilizados pelo personagem 
Norberto para se referir à esposa demonstram 

(A) as sinalizações que fazem sobre espaço, tempo e as 
pessoas do discurso. 

(B) um uso inadequado desses pronomes, visto que não 
exercem função dêitica, que caracteriza 
fundamentalmente esta classe de pronomes. 

(C) o processo de afastamento vivido pelo casal, 
caracterizando um uso afetivo desses pronomes. 

(D) a função anafórica dos pronomes, visto que lembram 
ao leitor o que já foi mencionado no texto. 

(E) a proximidade física em relação à pessoa que fala, 
Norberto. 

QUESTÃO 8 

As classificações sintáticas dos termos em destaque estão 
corretas, EXCETO em: 

(A) "E Quequinha, dengosa, protestava" (1.6) - predicativo 
do sujeito. 

(B) "[ ... ] e não Q mata na hora" (1.28) - objeto direto. 
(C) "Com o passar do tempo" (1.8) - adjunto adverbial. 
(D) "[ ... ] embora a chamasse de Ela" (1.22) - objeto 

indireto. 
(E) "E apontava com o queixo" (1.26) - adjunto adverbial 

de modo. 

QUESTÃO 9 

Assinale a opção que melhor expressa o sentimento do 
Norberto em relação à sua esposa. 

(A) " -Aquilo ... ". (1.33 ). 
(8) "[ ... ] O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o 

tempo." (1. 15). 
(C) "O tempo usa armas químicas." (1.16). 
(D) "-Ah, não gosto mesmo." (1. 20). 
(E) "- Ora, Beto!"(l.7). 

TEXTO 02 (Questões de 1 O a 21) 

Confrontos 

Que é o Brasil entre os povos contemporâneos? Que são 
os brasileiros? [ ... ] 

Prova: Amarela 
Área Médica 

Nós, brasileiros, [ ... ] somos um povo em ser, impedido de 
sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui 
a mestiçagem jamais foi um crime ou pecado. Nela fomos 
feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de 
nativos oriundos da mestiçagem vive por séculos sem 
consciência de si, afundada na ninguendade. Assim foi até 
se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de 
brasileiros. Um povo, até hoje, em ser, na dura busca de 
seu destino. 
[ ... ] 
É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de 
matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um 
dos povos mais homogêneos linguística e culturalmente e 
também um dos mais integrados socialmente da Terra. 
Falam uma mesma língua, sem dialetos. Não abrigam 
nenhum contingente reivindicativo de autonomia, nem se 
apegam a nenhum passado. Estamos abertos é para o 
futuro. [ ... ] 
O Brasil é já a maior das nações neolatinas, pela 
magnitude populacional, e começa a sê-lo também por 
sua criatividade artística e cultural. Precisa agora sê-lo no 
domínio da tecnologia da futura civilização, para se fazer 
uma potência econômica, de progresso autossustentado. 
Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã 
como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa 
de si mesma. Mais alegre, porque mais sofrida. Melhor, 
porque incorpora em si mais humanidades. Mais 
generosa, porque aberta à convivência com todas as 
raças e todas as culturas e porque assentada na mais bela 
e luminosa província da Terra. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro; a formação e o sentido 
do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 409-
411. (Coleção Companhia de Bolso). (Fragmento). 

QUESTÃO 10 

Assinale a opção correta quanto ao valor sintático da 
oração em destaque na frase "É de assinalar que, apesar 
de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os 
brasileiros são, hoie, um dos povos mais homogêneos 
linguística e culturalmente [ ... ]" (1. 13). 

(A) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(B) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
(C) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
(D) Oração coordenada adversativa. 
(E) Oração subordinada adverbial concessiva. 

QUESTÃO 11 

Em "Nós, brasileiros, [ ... ] somos um povo em ser, 
impedido de sê-]Q (1.3), o termo destacado se refere a 

(A) nós. 
(B) brasileiros. 
(C) impedido. 
(D) ser. 
(E) povo. 
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QUESTÃO 12 

Em qual opção o termo destacado tem a função apenas 
de dar ênfase, não exercendo nenhuma função sintática? 

(A) Nós, brasileiros, [ ... ] somos um povo em ser, 
impedido de sê-lo (1.3) 

(B) [ ... ] já que aqui a mestiçagem jamais foi um crime ou 
pecado (1.4) 

(C) Estamos abertos g para o futuro (1.18) 
(D) O Brasil é jg a maior das nações neolatinas (1. 20) 
(E) Mais alegre, porque mais sofrida (1.27) 

QUESTÃO 13 

Em "[ ... ] para se fazer uma potência economIca, de 
progresso autossustentado." (1. 23), o termo 
autossustentado foi grafado conforme as regras do Novo 
Acordo ortográfico. Assinale a opção que apresenta um 
termo que também foi grafado de acordo com o Novo 
Acordo. 

(A) Vêem. 
(B) Baiúca. 
(C) Contraindicação. 
(D) Idéia. 
(E) Prevestibular. 

QUESTÃO 14 

Assinale a opção em que o sentido dos termos em 
destaque NÃO está empregado corretamente. 

(A) "[ ... ] já que aqui a mestiçagem jamais foi um crime ou 
pecado." (1. 4) - ( Lugar). 

(B) "Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo." 
(1.5) - (Modo). 

(C) "[ ... ] e também um dos mais integrados socialmente 
da Terra. (1.14) - (Inclusão). 

(D) "[ ... ] um dos povos mais homogêneos lingulstica e 
culturalmente [ ... ]." (1.13) - ( Intensidade). 

(E) "Não abrigam nenhum contingente reivindicativo de 
autonomia[ ... ]." (1.16) - (Negação). 

QUESTÃO 15 

Infere-se, a partir da leitura do texto, que o povo brasileiro 

(A) foi constituído no crime ou pecado. 
(B) é um povo sem criatividade artística e cultural por ter 

sido constituído pela fusão de povos diferentes. 
(C) é um povo que, além de ser mestiço e saudosista, é 

um dos mais integrados socialmente da Terra. 
(D) possui identidade étnico-nacional denominada 

mestiçagem. 
(E) ainda está em construção. 

Prova: Amarela 
Área Médica 

QUESTÃO 16 

A classificação morfológica das palavras em destaque 
está correta em qual opção? 

(A) "Que é o Brasil entre os povos contemporâneos?" 
(1.1) - pronome relativo. 

(B) "É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de 
matrizes tão diferenciadas [ ... ]" (1.12) - conjunção 
integrante. 

(C) "Mais generosa, porque aberta à convivência com 
todas as raças e todas as culturas [ ... ]" (1.28) -
advérbio interrogativo. 

(D) "[ ... ] e Iodas as culturas e porque assentada na mais 
bela e luminosa província da Terra (1.30) - advérbio de 
modo. 

(E) "[ ... ] um dos povos mais homogêneos linguística e 
culturalmente [ ... ]" (1.13) - substantivo. 

QUESTÃO 17 

O texto 02 é predominantemente 

(A) expositivo e narrativo. 
(B) narrativo e descritivo. 
(C) injuntivo e expositivo. 
(D) argumentativo e descritivo. 
(E) descritivo e expositivo. 

QUESTÃO 18 

Em qual opção a(s) vírgula(s) pode(m) ser omitida(s), 
respeitando-se as regras de pontuação sem alterar o 
sentido original da frase? 

(A) "Nós, brasileiros, [ ... ] somos um povo em ser [ ... ]" 
(1.3). 

(B) "Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui 
a mestiçagem jamais foi um crime ou pecado" (1.4). 

(C) "Mais alegre, porque mais sofrida" (1.27). 
(D) "Estamos nos construindo na luta para florescer 

amanhã como uma nova civilização, mestiça e 
tropical [ ... ]" (1.25). 

(E) "[ ... ] os brasileiros são, hoje, um dos povos mais 
homogêneos [ ... ]" (1.13). 

QUESTÃO 19 

Na frase "Precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da 
futura civilização. para se fazer uma potência econômica" 
(1.22), o termo sublinhado tem sentido de 

(A) causa. 
(B) finalidade. 
(C) conclusão. 
(D) conformidade. 
(E) proporcionalidade. 
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QUESTÃO 20 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da sentença abaixo. 

Daqui ____ três dias eu irei __ casa da minha avó 
para comer bife __ parmegiana como eu fiz vinte 
anos. 

(A) a / à / à / há 
(8) à/ à/ a/ há 
(C) há/ à/ à/ a 
(D) a/ à / há / a 
(E) a/ a / à / há 

QUESTÃO 21 

Indique a opção em que a concordância verbal está de 
acordo com a norma-padrão. 

(A) Soou, pelas igrejas da cidade, dez horas. 
(8) Estudar e trabalhar são a mesma coisa. 
(C) Fui eu que foi à sua casa. 
(D) Não sou eu quem lembra do passado. 
(E) Tu e eu fareis o melhor. 

Texto 03 (QUESTÕES 22 a 25) 

Olhos de ressaca 

Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. 
Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero 
daquele lance consternou a todos. Muitos homens 
choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, 
amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. 
Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era 
geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o 
cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não 
admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. 

As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela· 
Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gent~ 
que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e 
quis levá-la; mas o cadáver parece que a retinha também. 
Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o 
defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras 
desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá 
fora, como se quisesse tragar também o nadador da 
manhã. 

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Capítulo 123. São 
Paulo: Martin Claret, 2004. 

Prova: Amarela 
Área Médica 

QUESTÃO 22 

No segundo parágrafo do texto 03, os processos coesivos 
predominantes são realizados por 

(A) repetição e elipses. 
(8) pronomes e elipses. 
(C) pronomes e paráfrases. 
(D) paráfrases e elipses. 
(E) conjunções e repetição. 

QUESTÃO 23 

Leia o fragmento abaixo: 

"[ ... ] Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, 
tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem 
algumas lágrimas poucas e caladas". 

Em qual opção a reescritura do fragmento acima está de 
acordo com a norma culta, sem alterar o sentido original 
do texto? 

(A) Capitu olhou alguns instantes, para o cadáver, que 
não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e 
caladas, tão apaixonadamente fixa. 

(8) Tão apaixonadamente fixa, Capitu olhou alguns 
instantes para o cadáver; que não admira lhe 
saltassem algumas lágrimas poucas - caladas? 

(C) Capitu olhou, que não admira lhe saltassem algumas 
lágrimas, tão apaixonadamente fixas, poucas e 
caladas, alguns instantes para o cadáver. 

(D) Não admira que lhe saltassem algumas lágrimas 
poucas e caladas de Capitu. Olhou alguns instantes, 
para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa. 

(E) Tão fix_a, tão apaixonadamente fixa Capitu olhou, 
alguns instantes, para o cadáver, que não admira lhe 
saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. 

QUESTÃO 24 

Em "[ ... ] Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão 
fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe 
saltassem algumas lágrimas poucas e caladas", a 
conjunção "que" expressa, no trecho, a ideia de 

(A) conclusão. 
(8) concessão. 
(C) proporção. 
(D) consequência. 
(E) explicação. 
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QUESTÃO 25 QUESTÃO 29 

Em qual opção a colocação pronominal está Qual tipo de lesão glomerular está associada aos tumores 
INADEQUADA de acordo com a norma culta da língua? sólidos? 

(A) Nada me faz querer sair dessa cama. 
(B) la-me esquecendo dos problemas ocorridos. 
(C) la amando-me cada vez mais. 
(D) Que mal havia-me de fazer? 
(E) Não se pode acreditar no que falam. 

QUESTÃO 26 

Quais as manifestações clínicas iniciais dos pacientes 
portadores de Feocromocitoma? 

(A) Palidez, convulsões e fadiga. 
(B) Cefaleia, sudorese e palpitações. 
(C) Dispneia, tremores e parestesias. 
(D) Náuseas, perda ponderai e constipação. 
(E) Precordialgia, febre e distúrbios visuais. 

QUESTÃO 27 

Marque a opção que apresenta apenas causas de acidose 
metabólica. 

(A) Terapia com diuréticos, vômitos, hiperaldosteronismo 
e insuficiência renal. 

(B) Terapia com diuréticos, diarreia, intoxicação alcoólica 
e aspiração gástrica. 

(C) Diabetes mellitus, intoxicação alcoólica, insuficiência 
renal e uso de salicilato. 

(D) Diabetes mellitus, intoxicação alcoólica, insuficiência 
renal e aspiração gástrica. 

(E) Terapia com diuréticos, diabetes mellitus, vômitos e 
hiperaldosteronismo. 

QUESTÃO 28 

Quais são os critérios diagnósticos da Síndrome HELLP? 

(A) Esplenomegalia, plaquetopenia e icterícia. 
(B) Hemólise, plaquetopenia e aumento das enzimas 

hepáticas. 
(C) Pancitopenia, oligúria e icterícia. 
(D) Hemólise, convulsão e aumento das enzimas 

hepáticas. 
(E) Hemólise, icterícia e esplenomegalia. 

Prova: Amarela 
Area Médica 

(A) Lesão mínima. 
(B) Glomeruloesclerose focal e segmentar. 
(C) Glomerulonefrite mesangioproliferativa. 
(D) Glomerulonefrite membranosa. 
(E) Nefropatia por lg A. 

QUESTÃO 30 

Uma criança de 6 anos de idade deu entrada em um 
Centro de trauma pediátrico. Segundo a equipe que 
forneceu assistência pré-hospitalar, a criança foi ejetada 
de um automóvel que colidiu com um ônibus. Na avaliação 
inicial, a criança apresentava trauma maxilofacial extenso, 
que impossibilitava a visualização de via aérea, além de 
apresentar importante desconforto respiratório, estridor, 
com forte suspeita de trauma de laringe associado. Para 
garantir uma via aérea adequada, deve-se proceder 

(A) cricotireoideostomia imediata. 
(B) intubação nasotraqueal. 
(C) ventilação utilizando cânula de Guedel. 
(D) traqueostomia imediata. 
(E) punção com agulha da traqueia e ventilação sob 

pressão. 

QUESTÃO 31 

Sabe-se que no tratamento cirúrgico da Obesidade 
Mórbida podem ser utilizadas técnicas puramente 
restritivas, disabsortivas ou combinadas. A técnica padrão 
ouro é conhecida como cirurgia do Bypass gástrico em Y
Roux, sendo essa uma técnica 

(A) apenas restritiva. 
(B) combinada. 
(C) apenas disabsortiva. 
(D) predominantemente disabsortiva. 
(E) em desuso. 
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QUESTÃO 32 

Um homem de 25 anos iniciou há 24 horas quadro de dor 
abdominal de início mesogástrica, associada a náuseas e 
vômitos (2 episódios) e febre de 38'C. Evoluiu com 
localização da dor em fossa ilíaca direita. Diante da 
principal hipótese diagnóstica, marque a opção que 
apresenta, respectivamente, o exame mais indicado e a 
conduta terapêutica que deverá ser utilizada para a 
resolução do caso. 

(A) US abdominal e antibioticoterapia. 
(B) TC de abdome e observação. 
(C) RNM de abdome e punção percutânea. 
(D) Exame laboratorial e reposição de eletrólitos. 
(E) Exame físico e cirurgia imediata. 

QUESTÃO 33 

Qual hérnia cujo conteúdo é constituído pelo divertículo de 
Meckel? 

(A) Littré. 
(B) Amyand. 
(C) Garengeot. 
(D) Richter. 
(E) Spiegel. 

QUESTÃO 34 

Constitui alteração metabólica presente na Síndrome dos 
Ovários Policísticos : 

(A) aumento da resistência á insulina. 
(B) diminuição do LH. 
(C) diminuição da testosterona. 
(D) diminuição da conversão periférica dos androgênios. 
(E) aumento do FSH. 

QUESTÃO 35 

Em relação ao calendário de vacinação da criança 
programa de imunização instituído no Brasil, quais as 
vacinas que já devem ter sido administradas a uma 
criança de 5 meses de vida, desconsiderando o número 
de doses? 

(A) Febre amarela, poliomielite, rotavlrus, tetravalente e 
hepatite B. 

(B) Tríplice virai, rotavírus, poliomielite, tetravalente e 
hepatite B. 

(C) Hepatite B, BCG, tetravalente, poliomielite e rotavfrus. 
(D) BCG, poliomielite, rotavírus, triplice virai e 

tetravalente. 
(E) Febre amarela, hepatite B, BCG, rotavírus e 

tetravalente. 

Prova: Amarela 
Área Médica 

QUESTÃO 36 

Paciente vítima de queda de andaime, atendido na 
emergência, evoluiu com grande desconforto respiratório 
e, ao exame físico, apresentava hipertimpanismo à 
percussão do hemitórax esquerdo, além de murmúrio 
abolido à ausculta no mesmo lado. Diante da suspeita 
diagnóstica, a conduta terapêutica adotada será 

(A) bloqueio do nervo intercostal. 
(B) drenagem torácica em selo d'água à esquerda. 
(C) punção com jelco calibroso no segundo espaço 

intercostal na linha hemiclavicular esquerda. 
(D) pericardiocentese imediata. 
(E) solicitar radiografia de tórax. 

QUESTÃO 37 

Quanto aos padrões emergentes de comportamento 
durante o primeiro ano de vida, aos 1 O meses, espera-se 
que a criança: 

(A) ande sozinha sem auxílio. 
(B) sente-se sozinha por tempo indefinido, sem apoio. 
(C) diga algumas palavras além de "mama" e "papa". 
(D) não seja ainda capaz de rolar. 
(E) não libere o objeto que agarrou para outra pessoa. 

QUESTÃO 38 

Um paciente de 60 anos, com Doença Diverticular 
diagnosticada por colonoscopia há 2 anos, evoluiu com 
quadro de dor abdominal em fossa ilfaca esquerda há 72 
horas, de piora progressiva e com quadro atual de 
peritonite localizada. Realizou tomografia de abdome com 
evidência de coleção de 5cm em topografia próxima ao 
sigmoide. Qual a conduta preconizada pela literatura? 

(A) Manter o paciente em observação. 
(B) Antibioticoterapia venosa. 
(C) Drenagem percutânea da coleção guiada por 

tomografia. 
(D) Solicitar colonoscopia. 
(E) Alta hospitalar com prescrição de sintomáticos. 
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QUESTÃO 39 

No Brasil, quanto à alimentação do lactente normal: 

(A) a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o 
aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de 
vida. 

(B) deve ocorrer introdução de papinhas de fruta aos 02 
meses de vida. 

(C) mesmo a mãe infectada pelo HIV, o aleitamento 
materno exclusivo é o preconizado. 

(D) a mãe não deve ofertar a mama sempre que a 
criança quiser, pelo risco de obesidade na infância. 

(E) a partir do sexto mês, alimentos como leite de vaca, 
ovos, peixe e nozes devem ser introduzidos na 
alimentação da criança. 

QUESTÃO 40 

Uma mulher de 50 anos procura atendimento médico com 
quadro de fadiga, prurido e icterícia. Exames laboratoriais 
mostraram aumento de aminotransferases, fosfatase 
alcalina e gama-GT e a pesquisa de anticorpos 
antimitocondriais mostrou-se positiva. Qual a principal 
hipótese diagnóstica? 

(A) Hepatite autoimune. 
(B) Hemocromatose. 
(C) Cirrose Biliar Primária. 
(D) Colangite Esclerosante. 
(E) Doença de Wilson. 

QUESTÃO 41 

Qual a alteração cardíaca mais comum no Lupus 
Eritematoso Sistêmico? 

(A) Pericardite. 
(B) Arritmia. 
(C) Insuficiência valvar. 
(D) Endocardite. 
(E) Derrame pericárdico. 

QUESTÃO 42 

Uma paciente de 45 anos apresenta laudo colpocitológico 
de lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Nesse caso, 
a conduta inicial é 

(A) conização. 
(B) amputação do colo. 
(C) histerectomia. 
(D) cauterização. 
(E) colposcopia. 

Prova: Amarela 
Area Médica 

QUESTÃO 43 

Qual o distúrbio dermatológico mais frequente nos 
pacientes HIV positivo? 

(A) Dermatite seborreica. 
(B) Foliculite. 
(C) Farmacodermia. 
(D) Herpes Zoster. 
(E) Molusco contagioso. 

QUESTÃO 44 

Uma mulher de 30 anos suspendeu anticoncepcional oral 
há 6 meses e queixa-se de dispareunia, dor pélvica 
crônica e dificuldade para engravidar. Considerando o 
diagnóstico de Endometriose, qual é o método 
complementar que estabelece o diagnóstico definitivo 
dessa patologia? 

(A) USG transvaginal. 
(B) RNM de abdome e pelve. 
(C) TC de abdome e pelve. 
(D) Laparoscopia. 
(E) Dosagem de CA 125. 

QUESTÃO 45 

Criança de 1 O anos de idade, apresentando sintomas de 
infecção do trato respiratório superior e erupção cutânea 
eritematosa acentuada. No terceiro dia de evolução, nota
se coloração vermelha de morango na língua. Diante do 
exposto, trata-se de um provável diagnóstico de: 

(A) Sarampo. 
(B) Rubéola. 
(C) Caxumba. 
(D) Varicela. 
(E) Escarlatina. 

QUESTÃO 46 

Qual o tumor maligno mais frequente da glândula tireoide? 

(A) Carcinoma anaplásico. 
(B) Carcinoma papilífero. 
(C) Carcinoma medular. 
(D) Carcinoma folicular. 
(E) Linfoma primário da tireoide. 
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QUESTÃO 47 

Um menor de 4 anos de idade apresentou quadro de início 
recente com febre alta, tosse, coriza e conjuntivite. No 
momento, a criança apresenta erupções cutâneas ao 
redor das orelhas e na testa, além disso, a mãe informou 
ao pediatra que lesões vermelhas discretas surgiram na 
face interna da bochecha cerca de 3 dias antes do início 
das erupções cutâneas. Qual é o diagnóstico provável? 

(A) Resfriado comum. 
(B) Meningite. 
(C) Rubéola. 
(D) Sarampo. 
(E) Caxumba. 

QUESTÃO 48 

Em um hospital de referência em emergência, adentra na 
sala de trauma um paciente politraumatizado, vítima de 
colisão moto x auto, de alta intensidade. A vítima 
apresenta à inspeção movimento paradoxal em gradil 
costal direito e grande desconforto respiratório. Na 
abordagem inicial ao paciente politraumatizado, qual a 
conduta imediata na sala do trauma? 

(A) Punção torácica no segundo espaço intercostal direito 
com jelco calibroso. 

(B) Drenagem torácica à direita em selo d'água. 
(C) Encaminhar o paciente diretamente para rotina 

radiológica do trauma. 
(D) Exposição do paciente. 
(E) Avaliar se vias aéreas estão pérvias. 

QUESTÃO 49 

Uma paciente do sexo feminino, 34 anos, portadora de 
diabetes e obesidade, evoluindo há 24 horas com dor em 
hipocôndrio direito, associada a náuseas e vômitos. Ao 
exame físico apresenta-se com suspensão da inspiração à 
palpação profunda do hipocôndrio direito. Realizou 
hemograma completo com leucocitose de 18.000 (5% 
bastões) e USG de abdome com evidência de cálculo 
impactado no infundíbulo e espessamento da parede da 
vesícula biliar. Qual é o tratamento de escolha para esse 
caso? 

(A) Colecistectomia videolaparoscópica. 
(B) Antibioticoterapia oral. 
(C) TC de abdome. 
(D) Alta com orientações dietéticas. 
(E) Antibioticoterapia venosa. 

Prova: Amarela 
Area Médica 

QUESTÃO 50 

Qual a localização mais frequente da gravidez ectópica? 

(A) Ovariana. 
(B) Abdominal. 
(C) Cervical. 
(D) Tubária. 
(E) Peritoneal. 
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO 

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consla no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou 
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nos locais indicados; 

2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na.folha de respostas, e não será 
prorrogado; · ·· 

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado; 
4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se 

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim: 
- atendimento médico por pessoal designado pela MB; 
- fazer uso de banheiro; e 
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova. 
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado á realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 
onde foi solucionada; 

5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas; 
6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas 

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida); 
7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas; 
8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto. de aplicação de provas é de 90 minutos. 
9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que: 

a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova; 
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado; 
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas; 
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; 
e) cometer ato grave de indisciplina; e 
D comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões. 

10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas: 
a) use caneta esferográfica azul ou preta; 
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado; 
c) assine o seu nome no local indicado; 
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um digito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o circulo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e 

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o inicio da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o inicio da prova. 

11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo: 

■ 

l li t n Oh·etoria de 
~~r Ensino da Marinha 

Nome: 

Assinatura: 

ROBERTO 5 ILVA 

Rota-to Silva 

1 111111111111111111111111111111111 

T 

A 

R 

J 

A 

12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer 
outro tipo de papel para anotação do gabarito. 

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 


