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1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia 
as assertivas: 

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão 
que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao 
contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves 
comprido, o primeiro era baixo e moreno, o segundo 
alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. 
Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da 
paternidade nascia das maneiras com que o primeiro 
tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em 
carinhos, cautelas e pensamentos. 

(Machado de Assis. “Pílades e Orestes”. In: Os cem melhores contos 
brasileiros do século, p.63.) 

 
I. Em “A ideia da paternidade nascia das maneiras 

com que o primeiro tratava o segundo”, 
considerando a totalidade do texto, tem-se um caso 
de coesão referencial.  

II. Os adjetivos empregados ao longo do texto 
evidenciam uma comparação entre os 
personagens. 

III. O texto é narrado em terceira pessoa e predomina 
a linguagem coloquial.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) As assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 

 
2. Considerando, ainda, o texto da questão anterior, 

analise a seguinte oração: 

Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas 
e pensamentos.  

O verbo empregado está conjugado em qual tempo e 
modo verbais? 

a) Pretérito perfeito do indicativo. 
b) Futuro do presente do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) Futuro do pretérito do indicativo. 

 
3. Assinale a alternativa em que há ERRO no emprego da 

vírgula.  

a) Eu ando de bicicleta todos os dias. Ele, apenas nos 
finais de semana.  

b) Ana entregou o trabalho de português, e Sofia ficou 
encarregada de corrigir as redações.   

c) A profissão de Maurício, que é revisor de textos, 
requer muita atenção às regras gramaticais. 

d) Joice, queria mais tempo para estudar para a prova.   
 
4. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às vozes verbais: 

I. Na voz ativa o sujeito é agente.  
II. A voz passiva pode ser analítica, sintética ou 

reflexiva.  
III. Em “Aspirou-se a casa toda”, tem-se voz ativa.  
IV. Em “Nos encontraremos amanhã, no lugar de 

sempre”, tem-se voz reflexiva recíproca.  

a) Apenas I está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas II e III estão incorretas. 

 

5. Após a leitura do texto apresentado a seguir, leia as 
assertivas: 

Cidade Invisível  
2021 | 16 | 1 temporada  
Programas e séries brasileiras 
Após uma tragédia familiar, um homem descobre 
criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se 
dá conta de que elas são a resposta para seu passado 
misterioso. 

Estrelando: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio 
Lago.  

(Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/80217517.) 

I. Considerando seus elementos e suas 
características, pode-se afirmar que o texto se trata 
de uma sinopse, uma vez que apresenta, de forma 
resumida, o conteúdo de um produto cultural.  

II. Há, no texto, elementos subjetivos que expressam 
comentários e avaliações pessoais.  

III. O texto em questão pode ser classificado como 
dissertativo-argumentativo.   

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está incorreta. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
Para responder às questões 6 e 7, leia o texto apresentado 
a seguir: 

VISÕES DA NOITE  

Passai, tristes fantasmas! O que é feito 
Das mulheres que amei, gentis e puras, 
Umas devoram negras amarguras, 
Repousam outras em marmóreo leito! 
 
Outras no encalço de fatal proveito 
Buscam à noite as saturnais escuras, 
Onde empenhando as murchas formosuras 
Ao demônio do ouro rendem preito! 
 
Todas sem mais amor! Sem mais paixões! 
Mais uma fibra trêmula e sentida! 
Mais um leve calor nos corações! 
 
Pálidas sombras de ilusão perdida, 
Minh’alma está deserta de emoções, 
Passai, passai, não me poupeis a vida! 
 
(Autor: Fagundes Varella) 

 
6. Com relação às classes gramaticais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Os vocábulos “gentis” e “trêmula” pertencem à 
mesma classe gramatical. 

b) Os vocábulos “fantasmas” e “marmóreo” são 
substantivos. 

c) O verbo “empenhando”, considerando sua forma 
nominal, está no gerúndio. 

d) O vocábulo “está” se trata de um verbo de ligação. 
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7. Considerando aspectos ortográficos, semânticos e de 
acentuação, leia as assertivas: 

I. O sinal de pontuação empregado em “Minh’alma” é 
denominado apóstrofo.  

II. Os vocábulos “trêmula” e “pálida” são 
proparoxítonos.  

III. O vocábulo “deserta” poderia ser substituído, sem 
alterar o sentido expresso no texto, por “vazia”.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) A assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está incorreta. 
d) Apenas a assertiva I está incorreta. 

 
8. Na frase “Aquela senhora, a partir de hoje, trabalha em 

outra empresa”, os pronomes são classificados, 
respectivamente, como: 

a) Demonstrativo e pessoal. 
b) Relativo e possessivo. 
c) Demonstrativo e indefinido. 
d) Pessoal e relativo. 

 
9. Analise o emprego das conjunções nas assertivas 

abaixo e assinale, correta e respectivamente, a ideia 
expressa por cada uma delas.  

I. Ela não irá ao parque, porque haverá prova no 
mesmo dia.  

II. Ele ficará feliz, se você for visitá-lo.  
III. Ela estudou, a fim de passar no concurso. 

a) Explicação; condição; finalidade. 
b) Consequência; condição; causa. 
c) Conclusão; causa; explicação. 
d) Condição; concessão; conclusão. 

 
10. Na frase “Deve-se ter discrição na descrição dos 

fatos”, os termos destacados estabelecem, entre si, 
uma relação de: 

a) Antonímia. 
b) Sinonímia. 
c) Paronímia. 
d) Homonímia.  

 
11. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à 

Saúde segundo a Constituição Federal de 1988: 

a) Os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados a seus respectivos Municípios, 
objetivando o progressivo acréscimo das 
disparidades regionais. 

b) O Sistema Único de Saúde será financiado com 
recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 

c) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de 
concurso público, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação. 

d) Ao Sistema Único de Saúde compete fiscalizar e 
inspecionar alimentos, compreendido o controle de 
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano e animal. 

12. Segundo a Lei Federal nº 8080 de 19/09/90, as ações e 
serviços públicos de saúde e serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS, são 
desenvolvidos de acordo com diretrizes e obedecendo 
a princípios. Assinale a alternativa INCORRETA no que 
diz respeito aos princípios: 

a) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento. 
b) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 

sua saúde. 
c) Preservação da dependência das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral. 
d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 

ou privilégios de qualquer espécie. 
 
13. Em relação à competência e as atribuições que 

exercerão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, em seu âmbito administrativo, leia o 
apresentado a seguir e identifique a sequência correta: 

I. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento 
de padrões de qualidade e parâmetros de custos 
que caracterizam a assistência à saúde. 

II. Elaboração de normas para regular as atividades 
de serviços privados de saúde, tendo em vista a 
sua relevância pública. 

III. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros 
e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 
em conformidade com a definição da política 
consubstanciada em planos de saúde, aprovados 
pelos conselhos de saúde. 

IV. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069/1990: 

a) A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive os pais. 

b) Os filhos, da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e deveres, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação. 

c) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção 
à saúde de gestantes, públicos e privados são 
obrigados a manter o registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários individuais, 
pelo prazo de dezesseis anos. 

d) Os profissionais que atuam no cuidado diário ou 
frequente de crianças na primeira infância receberão 
formação específica e permanente para a detecção 
de sinais de risco para o desenvolvimento físico, 
bem como para o acompanhamento que se fizer 
necessário. 
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15. Segundo o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741/2003, 
assinale a alternativa correta: 

a) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 
por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, 
para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 
às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

b) Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles 
especificamente aos seguintes órgãos: autoridade 
policial e aos Conselhos Municipal e Estadual do 
Idoso. 

c) A perda da condição de segurado será considerada 
para a concessão da aposentadoria por idade, 
desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo 
de contribuição correspondente ao exigido para 
efeito de carência na data de requerimento do 
benefício. 

d) O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de 
sua saúde física e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade. 

 
16. No que diz respeito às entidades de atendimento ao 

idoso, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo 
em caso de força maior. 

b) O dirigente de instituição prestadora de atendimento 
ao idoso responderá civilmente pelos atos que 
praticar em detrimento do idoso, com prejuízo das 
sanções administrativas. 

c) Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho 
compatíveis com os princípios do Estatuto do Idoso. 

d) As entidades governamentais e não governamentais 
de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de 
seus programas, junto ao órgão competente da 
Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou 
Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes 
de atendimento. 

 
17. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às 

competências da Justiça da Infância e da Juventude 
segundo a Lei Federal 8.069/1990: 

a) Aplicar penalidades judiciais nos casos de infrações 
contra norma de proteção à criança ou adolescente. 

b) Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, 
quando faltarem os avós. 

c) Conhecer de ações penais fundadas em interesses 
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 
adolescente. 

d) Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. 
 
 
 

18. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
assunto Estratégia da Saúde da Família: 

a) O Programa Saúde da Família possui ações para a 
promoção e proteção da saúde, como também para 
a prevenção, recuperação e reabilitação de doenças 
e agravos, incluindo o diagnóstico e o tratamento. 

b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) teve início no fim de década de 80 como 
uma iniciativa de algumas áreas do Norte do país 
em buscar alternativas para melhorar as condições 
de saúde de suas comunidades. 

c) O PSF facilita a compreensão do paciente no 
contexto em que vive, como exemplo, as visitas 
domiciliares que possibilitam a identificação dos 
componentes de cada núcleo familiar. 

d) O Programa Saúde da Família é uma estratégia 
desenvolvida pelo Ministério da Saúde com o 
objetivo de oferecer atenção básica de forma mais 
resolutiva e humanizada. 

 
19. A Infecção Hospitalar é a infecção adquirida após a 

internação do paciente, manifestada durante a 
internação, ou após a alta, desde que seja relacionada 
com a internação ou procedimentos hospitalares. 
Analise as afirmativas abaixo quanto aos conceitos em 
Infecção Hospitalar e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta: 

I. Colonização – Crescimento e multiplicação de um 
microorganismo em superfícies epiteliais do 
hospedeiro, sem expressão clínica ou imunológica. 

II. Infecção Comunitária – Constatada na admissão 
porém, relacionada com a internação anterior do 
paciente no mesmo hospital. 

III. Infecção Metastática – é a expansão do agente 
etiológico para novos sítios de infecção. 

IV. Disseminador – Indivíduo que alberga um 
microorganismo específico, sem apresentar quadro 
clínico atribuído ao agente e que serve como fonte 
potencial de infecção. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
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20. Biossegurança é um conjunto de medidas necessárias 
que visam prevenir, minimizar ou eliminar riscos 
inerentes às atividades que possam interferir ou 
comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o 
meio ambiente. Analise as assertivas abaixo e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta: 

I. A higienização das mãos é, isoladamente, a ação 
mais importante para a prevenção e controle das 
infecções hospitalares. A distribuição e a 
localização de unidades ou pias para a higienização 
das mãos, de forma a atender a necessidade nas 
diversas áreas hospitalares – além da presença dos 
produtos – é fundamental para a obrigatoriedade da 
prática. 

II. O Equipamento de Proteção Individual é uma 
barreira mecânica entre a transmissão de 
patógenos de materiais biológicos potencialmente 
contaminados e o profissional de saúde. 

III. O não uso ou o uso inadequado do EPI poderá 
favorecer a contaminação do profissional e permitir 
a transmissão de infecção relacionada à assistência 
à saúde. 

IV. Riscos biológicos são riscos oferecidos por diversos 
tipos de microorganismos que possam infectar o 
indivíduo por vias respiratórias, contato com a pele 
ou ingestão. Dentre esses estão as bactérias, 
fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

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

 
21. Dentre os princípios fundamentais constantes no 

Código de Ética médica é INCORRETO afirmar: 

a) O médico se responsabilizará, em caráter 
presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes 
de relação particular de confiança e executados com 
diligência, competência e prudência. 

b) No processo de tomada de decisões profissionais, 
de acordo com seus ditames de consciência e as 
previsões legais, o médico aceitará as escolhas de 
seus pacientes relativas aos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, 
desde que adequadas ao caso e cientificamente 
reconhecidas. 

c) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de 
hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará 
a escolha pelo médico, dos meios cientificamente 
reconhecidos a serem praticados para estabelecer o 
diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando 
em benefício do paciente. 

d) O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do 
trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo 
controle dos riscos à saúde inerentes às atividades 
laborais. 

 
 
 
 
 
 
 

22. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. É vedado ao 
médico: 

I. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições 
exclusivas da profissão médica. 

II. Deixar de assumir responsabilidade por ato médico 
que não praticou ou do qual não participou. 

III. Atender em setores de urgência e emergência, se 
respaldado por decisão majoritária da categoria. 

IV. Deixar de esclarecer o paciente sobre as 
determinantes sociais, ambientais ou profissionais 
de sua doença. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

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

 
23. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

A infecção cirúrgica é possibilidade sempre presente 
em qualquer intervenção. Sua ocorrência depende de 
múltiplos fatores. A exata conceituação e a avaliação 
rigorosa de sua incidência são fundamentais para que 
possam ser identificados eventuais desvios das normas 
ou a eficácia de medidas adotadas para preveni-las. 

Fatores determinantes das infecções em feridas 
cirúrgicas: 

I. Hospedeiro – Talvez seja o fator mais importante 
de todos. Indivíduos hígidos têm sabidamente 
menor incidência de infecção. A desnutrição, a 
associação de doenças sistêmicas, o tempo de 
hospitalização antes da cirurgia, a presença de 
infecções prévias nas vias urinárias, pulmões, 
cateteres, pele, etc., são todos fatores que 
desempenham papel importante no aparecimento 
de infecção cirúrgica.  

II. Agente – Obviamente, para acontecer infecção, 
deve existir o agente. Apesar de sabermos que ele 
está constantemente presente no ambiente 
hospitalar e que, via de regra, são cepas 
selecionadas e multirresistentes aos 
antimicrobianos, evitar que exista qualquer contato 
do hospedeiro com esses microorganismos é 
praticamente impossível. A incidência da infecção, 
entretanto, tem relação direta com o número de 
bactérias e a freqüência dos contatos. 

III. Disseminação hematogênica de focos de infecção 
já existentes, urinário, pulmonar, tegumentar, etc. 

IV. Durante os curativos pós-operatórios. A barreira 
natural da pele está comprometida e, 
principalmente nos dois primeiros dias pós-
operatórios, é ponto vulnerável. 

A sequência correta é:  

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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24. Em países desenvolvidos, a doença coronariana é a 
principal causa de morte em ambos os sexos, sendo 
responsável por cerca de um terço de todos os óbitos. 
A taxa de mortalidade em homens brancos é de cerca 
de 1/10.000 na faixa dos 25 a 34 anos e 
aproximadamente 1:100 nas idades de 55 a 64 
anos.  A taxa de mortalidade entre as mulheres 
aumenta após a menopausa e, em torno dos 75 anos 
de idade, iguala-se ou até excede a dos homens. 

Com relação a doença coronariana é correto afirmar:  

a) Pacientes de maior risco com LDL elevado podem 
não precisar de tratamento com estatina. 

b) Não se deve acrescentar ácido nicotínico ou algum 
fibrato para os pacientes com nível de lipoproteína 
de alta densidade (HDL) < 40 mg/dL (< 1,03 
mmol/L). 

c) A modificação dos níveis de lipídios 
séricos (particularmente com estatinas) pode 
aumentar parcialmente a progressão da DC. 

d) Os inibidores de GP IIb/IIIa não são mais usados 
rotineiramente em pacientes estáveis (p. ex., sem 
doenças associadas, sem SCA) tendo implantação 
eletiva de stent.  

 
25. Embora a trombocitopenia imune primária (PTI) não 

seja considerada uma doença maligna, o impacto dos 
sintomas na saúde e na qualidade de vida do paciente 
podem ser bastante restritivos caso ele não receba o 
tratamento adequado. Os tratamentos atualmente 
disponíveis possibilitam que o paciente com PTI tenha 
uma melhora na qualidade de vida, sem sangramento, 
seguindo naturalmente com o trabalho, estudos, prática 
de esportes, etc. O tipo de tratamento da PTI pode 
variar de acordo com a gravidade dos sintomas, e 
baseia-se principalmente na quantidade e frequência 
dos sangramentos e na contagem de plaquetas do 
paciente. 

Com relação a PTI é correto afirmar: 

a) Infusões intravenosas de imunoglobulina (IVIG) e 
anti-D: são medicamentos utilizados para aumentar 
a contagem de plaquetas. 

b) Quando o tratamento com medicamentos para PTI 
não funciona, a remoção do baço poderá aumentar 
a destruição das plaquetas e, também pode diminuir 
o risco de infecções nesses pacientes.  

c) Corticosteroides: não são comumente usados para 
tratar PTI. Estes medicamentos, ajudam a diminuir a 
contagem de plaquetas.  

d) Alguns medicamentos comuns, como o ácido 
acetilsalicílico e o ibuprofeno, podem diminuir o risco 
de sangramentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. No mundo inteiro, a artrite reumatoide (AR) se 
desenvolve em cerca de 1% da população, 
independentemente de raça ou país de origem, e afeta 
mulheres duas a três vezes mais frequentemente do 
que homens. Normalmente, a artrite reumatoide 
aparece primeiro entre os 35 e 50 anos, mas pode 
ocorrer em qualquer idade. 

É correto afirmar sobre o tratamento da AR: 

I. Os inibidores da ciclo-oxigenase (COX-
2) (coxibes, como celecoxibe) são AINEs que 
atuam de forma semelhante a outros AINEs, mas 
são um pouco menos propensos a danificarem o 
estômago. No entanto, se uma pessoa também 
toma aspirina, é quase tão provável que ocorram 
lesões no estômago como com outros AINEs. Deve 
ser tomado cuidado com o uso de coxibes e, 
provavelmente, de todos os AINEs, por longos 
períodos ou por pessoas com fatores de risco para 
ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. 

II. A leflunomida é tomada diariamente por via oral e 
tem benefícios que são semelhantes aos do 
metotrexato, mas é mais propensa a provocar a 
supressão da produção de células sanguíneas na 
medula óssea, função hepática anormal ou 
inflamação dos pulmões (pneumonite). Ela não 
pode ser administrada ao mesmo tempo que o 
metotrexato.  

III. As combinações de medicamentos antirreumáticos 
modificadores da doença (DMARDs) podem ser 
mais eficazes do que os medicamentos tomados 
sozinhos.   

IV. Metotrexato é tomado por via oral, uma vez por 
semana. Ele é anti-inflamatório em doses baixas 
utilizado para tratar a artrite reumatoide. Ele é muito 
eficaz e começa a funcionar dentro de três a 
quatro semanas, o que é relativamente rápido 
para um DMARD. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
27. Toxoplasmose é a infecção causada 

por Toxoplasma gondii. Os sintomas variam de 
nenhum à linfadenopatia benigna, uma doença 
semelhante à mononucleose, ou doença do sistema 
nervoso central ou envolvimento de outros órgãos em 
pessoas imunocomprometidas. Com relação a 
toxiplamose é correto afirmar: 

a) A sorologia IgM para Toxoplasma sempre têm 
especificidade. 

b) A infecção aguda é sempre sintomática, e 10 a 20% 
dos pacientes podem desenvolver linfadenopatia 
bilateral, cervical, ou axilar severa e autolimitada. 

c) A transmissão do Toxoplasma para um feto é 
extremamente comum em mães imunocompetentes 
infectadas por Toxoplasma e que desenvolveram 
imunidade antes da gestação. 

d) T. gondii é onipresente em pássaros e mamíferos. 
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28. A insuficiência adrenal secundária consiste na 
hipofunção adrenal decorrente da falta do hormônio 
adrenocorticotrófico (ACTH). Os sintomas são os 
mesmos que para a doença de Addison como fadiga, 
fraqueza, perda ponderal, náuseas, vômitos e diarreia, 
mas geralmente com menos hipovolemia. O diagnóstico 
é clínico e por meio de achados laboratoriais, incluindo 
concentrações plasmáticas baixas de ACTH e cortisol. 
O tratamento depende da causa, mas geralmente 
contém hidrocortisona.  

É correto afirmar sobre ACTH: 

a) Pacientes com pan-hipo-hipo-hiperfisarismo têm 
função tireoidiana e gonadal deprimida e diabetes. 

b) Pacientes que recebem corticoides por > 4 semanas 
podem apresentar secreção insuficiente de ACTH 
durante estresse metabólico para estimular as 
adrenais a produzirem quantidades inadequadas de 
corticoides, ou podem apresentar adrenais 
hipertróficas que não respondem ao ACTH. 

c) A produção inadequada de ACTH também pode 
resultar da incapacidade do hipotálamo em 
estimular a produção hipofisária de ACTH, que 
algumas vezes é denominada insuficiência adrenal 
terciária. 

d) O teste com CRH pode ser utilizado para diferenciar 
causas hipotalâmicas e hipofisárias, e sempre é 
empregado na prática clínica. 

 
29. A rinite alérgica (RA) é definida como uma inflamação 

crônica da nasofaringe mediada por imunoglobulina E 
(IgE) e que ocorre em resposta a proteínas ambientais 
tipicamente inócuas. É correto afirmar sobre principais 
achados ao exame físico em pacientes com rinite 
alérgica: 

I. Shiners alérgicos: Círculos escurecidos abaixo dos 
olhos e que ocorrem devido a edema infraorbital 
por venodilatação. 

II. Linhas de Dennie-Morgan: Consistem em aumento 
de dobras ou linhas abaixo da pálpebra inferior e 
são mais comuns em pacientes com RA. A 
fisiopatologia não é precisamente entendida. Essas 
linhas nem sempre indicam RA e podem ser mais 
comuns em alguns grupos étnicos sem um 
aumento na RA. 

III. Cobblestoning: A orofaringe posterior pode 
desenvolver tecido linfoide hipoplásico. 

IV. Membranas timpânicas: nunca apresentam 
anormalidades. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. A Esquistossomose Mansônica (EM) é uma doença 
infecciosa parasitária, causada por um trematódeo 
(Schistosoma mansoni) que vive na corrente sanguínea 
do hospedeiro definitivo, cuja evolução clínica pode 
variar desde formas assintomáticas até as 
extremamente graves. 

Com relação a fase crônica da EM é correto afirmar: 

I. Hepatointestinal – Caracteriza-se pela presença de 
diarreias e epigastralgia. Ao exame físico, o 
paciente apresenta fígado palpável, com 
nodulações que, nas fases mais avançadas dessa 
forma clínica, correspondem a áreas de fibrose 
decorrentes de granulomatose periportal ou fibrose 
de Symmers. 

II. Hepática – A apresentação clínica dos pacientes 
pode ser assintomática ou com sintomas da forma 
hepatointestinal. Ao exame físico, o fígado é 
palpável e endurecido, a semelhança do que 
acontece na forma hepatoesplênica. Na 
ultrassonografia, verifica-se a presença de fibrose 
hepática, moderada ou intensa. 

III. Hepatoesplênica compensada – A característica 
fundamental desta forma é a presença de 
hipertensão portal, levando a esplenomegalia e ao 
aparecimento de varizes no esôfago. Os pacientes 
costumam apresentar sinais e sintomas gerais 
inespecíficos, como dores abdominais atípicas, 
alterações das funções intestinais e sensação de 
peso ou desconforto no hipocôndrio esquerdo, 
devido ao crescimento do baço. Às vezes, o 
primeiro sinal de descompensarão da doença é a 
hemorragia digestiva com a presença de 
hematêmese e/ou melena. O exame físico detecta 
hepatoesplenomegalia. 

IV. Hepatoesplênica descompensada – Considerada 
uma das formas mais graves. Caracteriza-se por 
diminuição acentuada do estado funcional do 
fígado. Essa descompensação relaciona-se a ação 
de vários fatores, tais como os surtos de 
hemorragia digestiva e consequente isquemia 
hepática e fatores associados (hepatite viral, 
alcoolismo). 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 

 
 


