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Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Paciente de 38 anos dá entrada em pronto-
socorro por queixa de edema periorbitário e em 
membros inferiores, aumento de volume 
abdominal, cansaço extremo e urina espumosa há 
30 dias. Refere fazer tratamento para hepatite B há 
10 anos. Nega comorbidades e alergias 
medicamentosas. Ao exame físico, verificam-se: 
T: 36,6°C; PA: 120/80 mmHg; SpO2: 98%; FC: 
89bpm; FR: 12irpm. Paciente em bom estado 
geral, corada, hidratada, comunicativa, Glasgow 
15. AC: BCRNF 2T sem sopro audível. AP: 
murmúrio e vesículas presentes sem ruídos 
adventícios. ABD: RHA+, globos, indolor à 
palpação, sinal de Piparote positivo. Membros 
inferiores: edema 3+/4+; cacifo positivo. Exames 
laboratoriais com presença de proteinúria maciça, 
hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, sem 
presença de hematúria. Diante desse quadro 
clínico, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É um quadro de síndrome nefrótica e deve-se 
realizar reposição de sódio para estabilizar o 
quadro da paciente. 

(B) É um quadro de síndrome nefrótica e deve-se 

iniciar diurético, ieca, estatinas, prednisolona, 
controlar a ingestão hídrica e de sódio. 

(C) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
iniciar diurético. 

(D) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 

realizar reposição de sódio e potássio para 
estabilizar o paciente. 

(E) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
iniciar diurético, ieca, estatinas, prednisolona, 
controlar a ingestão hídrica e de sódio. 

 

12 

Paciente de 69 anos procura ajuda em pronto-
socorro por epigastralgia intensa, tipo queimação, 
associada a náuseas há três dias. Refere histórico 
de gastrite de longa data, porém não está fazendo 
uso adequado de medicamentos. Há duas 
semanas, está fazendo tratamento para tendente, 
com uso de grande quantidade de medicamentos. 
No exame físico, verificam-se: T: 36,4°C; PA: 
140/90 mmHg; SpO2: 98%; FC: 93bpm; FR:12irpm. 
Paciente em bom estado geral, corado, hidratado, 
comunicativo, Glasgow 15. AC: BCRNF 2T, sem 
sopro audível. AP: mv+, bilateralmente, sem 
ruídos adventícios. ABD: globoso, rha+, dor à 
palpação de epigastro, sem sinais de peritonite. 
Exames laboratoriais: hb:12,3; ht:38; leuco:7500; 
bast:0%; seg:54%; plaq: 200.000; amilase:30; 
TGO:20; TGP:24; GGT:32. Considerando o quadro 
clínico apresentado, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A causa mais comum é o uso de antibióticos. 

(B) O melhor tratamento para esse caso clínico é o 
uso de inibidor de bomba com AINES. 

(C) O tabagismo é um fator protetivo para 

epigastralgias. 

(D) Infecção por H. Pylori e o uso de AINES são as 
principais causas de epigastralgia. 

(E) A endoscopia não ajuda a realizar diagnósticos 

diferenciais nesse quadro clínico. 

 

13 

Paciente de 32 anos apresenta queixa de dor em 
hálux direito, edema e hiperemia local há três dias 
com aumento progressivo da dor. Nega febre, 
trauma e outras queixas. Também nega 
comorbidades. O exame físico indica: T:36,4°C; 
PA: 150/90 mmHg; SpO2: 98%; FC: 93bpm; 
FR:12irpm. Paciente em bom estado geral, 
hidratado, comunicativo, Glasgow 15. AC: BCRNF 
2T sem sopro audível. AP: MV+, bilateralmente, 
sem ruídos adventícios. Pé direito: dor à palpação 
de articulação metarsofalangiana, hiperemia e 
edema local. Exames laboratoriais: hb: 14,3; ht: 
39; leuco: 7300; bast: 0; seg: 57%; plaq: 210.000; 
ácido úrico: 9,8. Considerando esse caso clínico, 
quais medicamentos devem ser administrados 
para a crise dessa doença? 

 

(A) Febuxostat e prednisolona. 

(B) Alopurinol e colchicina. 

(C) Colchicina e prednisolona. 

(D) Morfina e alopurinol. 

(E) Tramal e febuxostat. 
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Paciente de 79 anos é encaminhada ao pronto-
socorro com quadro de sonolência, tosse de 
longa data, dispneia aos pequenos esforços há 20 
dias, com piora progressiva. O exame físico 
indica: T: 36,7ºC; PA: 60x40mmHg; SpO2: 87%; 
FC: 98bpm; FR: 16irpm. REG, hipocorada ++/4, 
hidratada, comunicativa, sonolenta, Glasgow 14. 
Presença de turgência jugular. AC ausculta de B3. 
AP MV+ bilateralmente, com estertores 
crepitantes difusos. Membros superiores com 
extremidades frias, edema +/4. Membros inferiores 
com edema +++/4. TEC <3 segundos. Diante desse 
quadro clínico, classifique o perfil hemodinâmico 
dessa paciente e qual a melhor medicação para 
compensá-la. 

 

(A) Perfil A. Dobutamina. 

(B) Perfil B. Soro fisiológico. 

(C) Perfil C. Noradrenalina. 

(D) Perfil D. Noradrenalina. 

(E) Perfil L. Soro fisiológico. 

 

15 

Paciente de 22 anos procura ajuda em pronto-
socorro por queixa de cefaleia, febre, mialgia, dor 
retrorbitária, máculas hiperemiadas difusas, 
prurido, fadiga intensa, náuseas, vômitos, 
sensação de desmaio e dor abdominal há 4 dias. 
Nega comorbidades e refere que há 7 dias, sofreu 
picada de insetos em viagem. 

O exame físico indica: T: 39ºC, PA: 90x70mmhg; 
SpO2: 98%; FC: 93bpm; FR: 12irpm. 

BEG, corado, desidratado, comunicativo, Glasgow 
15. Presença de rash cutâneo, AC e AP sem 
alterações. Abdome globoso, RHA+, dor à 
palpação de hipocôndrio direito. 

Exames laboratoriais: hb: 16; ht: 46; leuco: 2.300; 
plaquetas: 45.000; NS1 positivo; TGO: 103; TGP: 
127; GGT: 109; amilase: 70. 

Diante desse quadro clínico, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de um quadro de Covid-19. Deve-se 
iniciar hidratação imediata, seguida de 
internamento hospitalar. 

(B) Trata-se de um quadro de Malária. Deve-se 
iniciar Sulfato de Quinina, não sendo necessário 
internamento hospitalar. 

(C) Trata-se de um quadro de Dengue. Deve-se 

iniciar hidratação, antitérmico e internamento 
hospitalar. 

(D) Trata-se de um quadro de Gastroenterocolite 
aguda. Deve-se iniciar hidratação, antitérmico, 
repositor de flora e internamento hospitalar. 

(E) Trata-se de um quadro de Pancreatite. Deve-se 
suspender dieta, iniciar hidratação e 
internamento hospitalar. 

 

16 

A cirrose hepática é uma doença crônica. Ela 
pode ser causada por hepatites virais, esteatose 
hepática, uso abusivo de medicamentos, etilismo, 
dentre outros. Para estimar o prognóstico do 
paciente com doença hepática crônica, utiliza-se a 
escala de Child-pugh. Assinale a alternativa que 
apresenta os critérios de Child-pugh. 

 

(A) Bilirrubina, albumina, TGO, TGP, GGT. 

(B) TAP, KPTT, TGO, TGP, GGT. 

(C) Ascite, encefalopatia hepática, TGO, TGP, 

bilirrubinas. 

(D) Bilirrubinas, encefalopatia hepática, albumina, 
TAP/INR, ascite. 

(E) Encefalopatia hepática, TGO, TGP, TAP/INR, 

KPTT. 

 

17 

A escala de coma de Glasgow é amplamente 
utilizada para avaliar o nível de consciência de um 
paciente. Ela leva em consideração Abertura 
Ocular, Resposta Motora e Resposta Verbal. Um 
paciente que não tem abertura ocular, nem 
resposta verbal, nem resposta motora a nenhum 
estímulo possui qual pontuação na Escala de 
Glasgow? 

 

(A) Glasgow 0. 

(B) Glasgow 1. 

(C) Glasgow 2. 

(D) Glasgow 3. 

(E) Glasgow 15. 
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Sepse é uma resposta inflamatória sistêmica 
associada à disfunção orgânica. É uma das 
principais causas de morte em paciente crítico. 
Para avaliar a disfunção orgânica de um paciente, 
utiliza-se o score SOFA. Diante disso, assinale a 
alternativa que apresenta os critérios avaliados no 
score SOFA. 

 

(A) Relação PaO2/FiO2, plaquetas, bilirrubinas, 
necessidade de droga vasoativa, escala de coma 
de Glasgow e creatinina. 

(B) Febre, taquicardia, taquipneia, leucocitose e 

aumento de bastões. 

(C) Febre, plaquetas, bilirrubina, necessidade de 
droga vasoativa, escala de coma de Glasgow, 
creatinina e leucocitose. 

(D) Febre, plaquetas, bilirrubina, taquicardia, 
taquipneia, escala de coma de Glasgow, 
creatinina. 

(E) Relação PaO2/FiO2, plaquetas, bilirrubinas, 
necessidade de droga vasoativa, leucocitose e 
creatinina. 

 

19 

Uma das principais causas de morbimortalidade e 
hospitalização é a pneumonia comunitária. Para 
avaliar a gravidade de uma pneumonia 
comunitária, utiliza-se a escala CRB-65. Assinale a 
alternativa que apresenta os critérios dessa 
escala. 

 

(A) Creatinina, FR, aumento de bastões, idade >65 

anos. 

(B) Nível de consciência, RX de tórax alterado, 
aumento de bastões, idade >65 anos. 

(C) Creatinina, FR, hipotensão, idade >65 anos. 

(D) Creatinina, RX de tórax alterado, aumento de 
bastões, idade >65 anos. 

(E) Nível de consciência, FR, hipotensão, idade >65 
anos. 

 

20 

A pneumonia comunitária é definida como uma 
infecção pulmonar adquirida fora do ambiente 
hospitalar. Ela pode ser causada por diversos 
microrganismos. Assinale a alternativa que 
apresenta os agentes bacterianos mais comuns 
que causam a pneumonia comunitária. 

 

(A) Stafilococcus aureus; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae; Acinetobacter-baumanii. 

(B) Streptococcus pneumoniae; Haemofilus 

influenzae; Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae. 

(C) Stafilococcus aureus; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia psittaci; Mycoplasma pneumoniae. 

(D) Streptococcus pneumoniae; Acinetobacter-

baumanii; Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae. 

(E) Streptococcus pneumoniae; Acinetobacter-
baumanii; Chlamídia psittaci; Mycoplasma 
pneumoniae. 

 

21 

Em relação aos agentes etiológicos e suas 
respectivas pneumonias, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

1. Pneumonia comunitária. 

2. Pneumonia nosocomial e associada à 
ventilação mecânica. 

3. Pneumonia em paciente imunocomprometido. 

 

(   ) Pneumocystis jirovecii. 

(   ) Streptococcus pneumoniae; Haemofilus 
influenzae; bactérias atípicas. 

(   ) Pseudomonas aeruginosa; Stafilococcus 
aureus resistente à meticilina; Acinetobacter 
baumanii. 

 

(A) 2 – 3 – 1. 

(B) 1 – 3 – 2. 

(C) 3 – 1 – 2. 

(D) 1 – 2 – 3. 

(E) 3 – 2 – 1. 
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Paciente de 24 anos, do sexo masculino, procura 
pronto-socorro por queixa de edema em região de 
parótida direita, dor local, mal-estar, febre baixa 
há 4 dias. Nega outras queixas. Nega 
comorbidades. O exame físico indica BEG, 
corado, hidratado, comunicativo, Glasgow 15, 
edema em região de parótida direita ++/4, dor 
local. Sem outros sinais flogísticos. Ao realizar 
US, constata-se edema de parótida direita sem 
presença de cálculos. Exames laboratoriais: 
leucócitos: 5.000; bastões: zero; segmentados: 
55%; PCR: 13; Amilase: 324. Diante desse quadro 
clínico, que indica infecção por caxumba, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Essa doença pode trazer complicações como 
meningite e pancreatite. 

(B) Não existe vacina para profilaxia. 

(C) Essa doença deve ser tratada com 
antimicrobiano de amplo espectro. 

(D) Paciente deve ser mantido em isolamento 
respiratório por 60 dias. 

(E) É uma doença transmitida por picada de insetos. 

 

23 

Um paciente procura atendimento, pois coletou 
exames para verificar se tem alguma Doença 
Sexualmente Transmissível. Apresenta em 
consultório os seguintes resultados laboratoriais: 
HBsAg negativo, HBeAg negativo, anti-HBsAg 
positivo, anti-HBeAg negativo, anti-HBcAg IgM 
negativo, anti-HBcAg IgG negativo, VDRL 
negativo. De acordo com os resultados 
laboratoriais, qual é o diagnóstico?  

 

(A) Hepatite B aguda. 

(B) Hepatite C crônica. 

(C) Imunidade vacinal ao HBV. 

(D) Hepatite B crônica. 

(E) Sífilis. 

 

24 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença 
crônica não transmissível, caracterizada por 
pressão arterial elevada persistente. Ela é 
multifatorial e dependente de fatores genéticos, 
epigenéticos, ambientais e sociais. Assinale a 
alternativa correta em relação à Hipertensão 
Arterial Sistêmica. 

 

(A) Alta ingesta de potássio não é considerada fator 
de risco. 

(B) Para o diagnóstico, são necessárias 5 aferições, 

na técnica correta, em 5 ocasiões diferentes. 

(C) Associação de IECA e bloqueador do receptor de 
angiotensina é benéfica para pacientes com alto 
risco cardiovascular. 

(D) A ingesta de sódio recomendada para indivíduos 

hipertensos é de 5g/dia. 

(E) A monoterapia é benéfica para pacientes com 
hipertensão arterial Estágio 1 com risco 
cardiovascular baixo. 

 

25 

A pancreatite é uma infecção do pâncreas, que 
pode ser aguda ou crônica, e possui diversas 
etiologias. Assinale a alternativa correta em 
relação à pancreatite. 

 

(A) O aumento da amilase é patognomônico. 

(B) Colelitíase, etilismo, hipercolesterolemia, 
caxumba e tabagismo são causas de pancreatite. 

(C) O diagnóstico é clínico, não sendo necessária a 

realização de exames complementares. 

(D) O exame padrão ouro para o diagnóstico é o US. 

(E) Traumas não causam pancreatite. 
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26 

Acidente vascular cerebral é uma das principais 
causas de incapacidade no mundo. Pode ser 
classificado como isquêmico ou hemorrágico. 
Pode ocorrer de causa súbita e se manifesta 
através de déficits neurológicos. Assinale a 
alternativa correta em relação ao AVC.  

 

(A) A trombólise é indicada para pacientes que 
chegam com até 6h do início dos sintomas, caso 
esses pacientes não possuam nenhuma 
contraindicação. 

(B) Os antiagregantes plaquetários devem ser 

iniciados antes da realização da tomografia. 

(C) Em pacientes com AVC hipertensos, 
concomitantemente, é fundamental a redução da 
pressão arterial sistêmica. 

(D) A artéria cerebral posterior é o vaso mais 
comumente acometido em acidentes vasculares 
isquêmicos. 

(E) Os acidentes vasculares isquêmicos são mais 
comuns do que os hemorrágicos. 

 

27 

A Doença de Parkinson é uma doença 
neurodegenerativa. Ela ocorre pelo depósito de 
sinucleína nos neurônios. Dentre as alternativas a 
seguir, qual medicação NÃO é utilizada no 
tratamento do Parkinson? 

 

(A) Amantadina. 

(B) Inibidores da MAO tipo B. 

(C) Antipsicóticos. 

(D) Agonistas dopaminérgicos. 

(E) Inibidores de catelol-O-metiltransferase. 

 

28 

Paciente de 52 anos, do sexo masculino, dá 
entrada em pronto-socorro por queixa de 
taquicardia e ansiedade intensa. Refere sensação 
de que seu coração “sairá pela boca”. Nega 
outras queixas. Histórico de HAS, em uso de 
losartana. O exame físico indica: T: 36ºC;                   
FR: 11irpm; FC: 150bpm; PA: 110x80mmhg. REG, 
corado, hidratado, comunicativo, Glasgow 15. AC 
de difícil ausculta devido à taquicardia, AP sem 
alterações. ECG apresentando FC de 150bpm, 
complexo QRS estreito, sem onda T. É realizada 
manobra vagal sem melhora do quadro. Qual 
medicação deverá ser administrada conforme o 
protocolo do ACLS? 

 

(A) Adenosina. 

(B) Adrenalina. 

(C) Propranolol. 

(D) Metoprolol. 

(E) Anlodipino. 

 

29 

A artrite reumatoide é uma doença crônica 
caracterizada por poliartrite simétrica periférica, 
que não tem causa definida. Acomete mais as 
mulheres e tem incidência entre 25-55 anos de 
idade. Assinale a alternativa correta em relação à 
artrite reumatoide. 

 

(A) É uma doença que é restrita às articulações. 

(B) É contraindicado o metotrexato para tratamento. 

(C) As articulações mais acometidas são as 
interfalangianas proximais e as 
metacarpofalangianas. 

(D) Os nódulos de Schomorl são achados comuns. 

(E) Para diagnóstico, é necessária a realização de 

RM articular. 

 

30 

A espondilite anquilosante é uma doença do 
grupo das espondiloartrites. Tem maior 
prevalência em homens e ocorre geralmente entre 
a segunda e a terceira década de vida. Assinale a 
alternativa correta em relação à espondilite 
anquilosante. 

 

(A) É uma doença que é restrita às articulações. 

(B) O teste de Schober modificado é uma ferramenta 
importante para avaliação nessa doença. 

(C) Não tem associação com doenças inflamatórias 

intestinais. 

(D) Nódulos de Heberden e Bouchard são achados 
clínicos comuns. 

(E) Não tem correlação com o antígeno de 

histocompatibilidade HLA-B27. 
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31 

As doenças inflamatórias intestinais pertencem 
ao conjunto de doenças crônicas autoimunes. As 
duas principais são Doença de Chron e Retocolite 
Ulcerativa. Em relação à Doença de Chron e à 
RCU, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É mais comum encontrar espondilite 
anquilosante em portadores de Retocolite 
Ulcerativa. 

(B) Ulcerações aftoides e abscesso de criptas com 
agregados indefinidos de macrófagos, que 
formam granulomas não caseosos em todas as 
camadas da parede intestinal, são achados 
microscópicos patognomônicos de Retocolite 
Ulcerativa. 

(C) Ao contrário da Doença de Chron, a Retocolite 

Ulcerativa é um processo inflamatório transmural. 

(D) O eritema nodoso é a manifestação 
dermatológica mais comum em pacientes com 
Doença Inflamatória Intestinal. 

(E) Não são observadas manifestações oculares em 

pacientes com doença inflamatória intestinal. 

 

32 

O delirium é um estado confusional agudo. Ele 
resulta de distúrbios difusos nas regiões corticais 
e subcorticais do cérebro. Em relação ao delirium, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Cateterismo vesical, contensão física, privação 
sensitiva e de sono, acréscimo de 3 ou mais 
medicamentos novos são fatores de risco 
hospitalares. 

(B) Paciente com demência preexistente é 
susceptível a episódio de delirium. 

(C) O diagnóstico é clínico. Uma ferramenta muito 

utilizada para o rastreamento é o CAM (método 
de avaliação de confusão). 

(D) Hospitalização, distúrbio metabólico, intoxicação 
e infecção são causas comuns. 

(E) O tratamento farmacêutico é o único eficaz. 

 

33 

Hemorragia digestiva é um distúrbio 
gastrointestinal responsável por grande número 
de internações. Com o passar dos anos, a 
incidência dessa doença vem diminuindo devido 
ao surgimento de novas drogas e exames 
laboratoriais mais modernos. Em relação à 
hemorragia digestiva, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Etilismo é fator de risco para lacerações mallory-
weiss. 

(B) Úlceras pépticas são as principais causas de 

hemorragia digestiva alta. 

(C) Hemorragias, fissuras e doença diverticular são 
as causas mais comuns de hemorragia digestiva 
baixa. 

(D) O tratamento mais eficaz de hemorragia digestiva 

são inibidores de bomba de prótons via oral. 

(E) A combinação de tratamento endoscópico e 
clínico é mais eficaz para varizes esofágicas do 
que um deles isolado. 

 

34 

A infecção do trato urinário é muito comum. Ela 
pode ser dividida entre uretrite, cistite e 
pielonefrite. O sintoma mais comum é a disúria, 
podendo ter outros sintomas associados 
dependendo do local de acometimento. Assinale a 
alternativa correta em relação às infecções de 
trato urinário. 

 

(A) Os bacilos gram-negativos são responsáveis pela 

maior parte das infecções de urina. 

(B) Leveduras não causam infecções de urina 
complicadas. 

(C) Os antibióticos de primeira escolha para uretrites 

são as quinolonas. 

(D) Os antibióticos beta-lactâmicos são 
contraindicados para o tratamento de cistites. 

(E) É mais comum acometer homens do que 

mulheres. 

 

35 

Paciente de 78 anos procura ajuda em pronto-
socorro por taquicardia e mal-estar há 5 dias. O 
plantonista solicita um ECG de 12 derivações e 
são visualizadas ondas de padrão serrilhado e FC 
155bpm. Diante desse quadro clínico, qual é o 
provável diagnóstico e conduta? 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio e angioplastia. 

(B) Fibrilação atrial e amiodarona. 

(C) Taquicardia supraventricular e adenosina. 

(D) Flutter atrial e amiodarona. 

(E) Miocardite e nitroprussiato. 
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A fibrilação atrial é uma cardiopatia caracterizada 
por ativação atrial desorganizada, rápida e 
irregular, associada à perda de contração atrial e 
de frequência ventricular. Diabetes, hipertensão 
arterial sistêmica e obesidade são fatores de 
risco. Além disso, a chance de um acidente 
vascular cerebral aumenta em 5x quando o 
paciente é portador de FA. Com isso há indicação 
de anticoagulação para alguns pacientes. Para 
avaliar o risco de eventos tromboembólicos, tem-
se o escore CHA2DS2-VASc. Assinale a 
alternativa que apresenta os fatores que são 
avaliados nesse escore. 

 

(A) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
idade maior que 75 anos, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo feminino. 

(B) Insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência 
hepática, albumina, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo feminino. 

(C) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
albumina, DM, IAM, idade 65-74 anos e sexo 
masculino. 

(D) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
idade maior que 75 anos, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo masculino. 

(E) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
IAM, DM, albumina, idade 65-74 anos e sexo 
feminino. 

 

37 

Paciente de 19 anos procura ajuda em pronto-
socorro por quadro de taquicardia, fadiga, 
dispneia aos moderados esforços e desconforto 
torácico há 7 dias. Refere quadro de amigdalite há 
2 semanas. Nega comorbidades e outras queixas. 
Foi solicitado ECG que indicou 
supradesnivelamento em derivação dIII e aVF, 
com enzimas cardíacas elevadas. Diante do 
quadro clínico exposto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de um caso de miocardite viral. 

(B) Trata-se de um caso de fibrilação atrial. 

(C) Trata-se de um caso de flutter atrial. 

(D) Trata-se de um caso de insuficiência aórtica. 

(E) Trata-se de um caso de hipertensão pulmonar. 

 

38 

A doença pulmonar obstrutiva crônica é 
caracterizada por fluxo aéreo limitado não 
totalmente reversível, associado a sintomas 
respiratórios persistentes. Ela inclui a presença 
de enfisema, o qual é caracterizado por destruição 
de alvéolos e dilatação de espaços aéreos. 
Assinale a alternativa correta referente a essa 
doença. 

 

(A) É comum encontrar redução de VEF1 e aumento 
de VEF1/CVF na espirometria de um paciente 
com DPOC. 

(B) Os antagonistas de receptores de leucotrienos 
são medicações de primeira escolha para tratar 
as exacerbações. 

(C) O enfisema panlobular é o tipo mais frequente 

associado ao tabagismo. 

(D) Pacientes classificados em GOLD 1 tem extenso 
enfisema pulmonar. 

(E) A deficiência de alfa1-antitripsina é um fator de 
risco para a DPOC. 

 

39 

A calculose renal, ou nefrolitíase, é uma condição 
muito comum, caracterizada por intensa dor. É 
mais comum em homens brancos e está 
amplamente ligada à dieta alimentar que o 
paciente adota. Em relação à calculose renal, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os cálculos de cistina somente ocorrem quando 

o trato urinário superior está infectado por 
bactérias produtoras de urease. 

(B) Os cálculos de ácido úrico são mais comuns em 
pacientes com hiperparatireoidismo. 

(C) O exame padrão ouro para o diagnóstico é a 

ultrassonografia. 

(D) A prevenção de cálculos de cálcio pode ser feita 
com uma dieta rica em frutas e legumes que 
aumentam o citrato urinário. 

(E) A alteração mais comum no exame de urina em 

nefrolitíase é a leucocitúria. 
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40 

O pâncreas é um órgão responsável pela 
produção de diversas enzimas incluindo as 
enzimas digestivas e a insulina. A inflamação do 
pâncreas é conhecida como pancreatite. Assinale 
a alternativa INCORRETA a respeito dessa 
inflamação. 

 

(A) A pancreatite aguda pode ser induzida por álcool, 
fármacos, cálculos biliares e fatores metabólicos. 

(B) Dor abdominal típica em epigástrio e elevação de 
3x ou mais do nível sérico de lipase e/ou amilase 
são dados suficientes para fechar o diagnóstico 
de pancreatite. 

(C) Idade maior que 60 anos e obesidade são fatores 
de risco para pancreatite. 

(D) O tratamento é baseado em hidratação, 

antibioticoterapia e dieta rica em gorduras. 

(E) Paciente com pancreatite crônica pode 
apresentar níveis séricos normais de amilase. 

 

41 

A tireoide é uma glândula que produz os 
hormônios tireoideanos, que ajudam a manter a 
homeostase termogênica e metabólica no adulto. 
A deficiência na produção de hormônios da 
tireoide é definida como hipotireoidismo. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A deficiência de magnésio é a principal causa de 
hipotireoidismo no mundo. 

(B) Taquicardia, alopecia difusa e mixedema são 

sinais comuns de hipotireoidismo. 

(C) O metimazol é o fármaco de primeira escolha 
para o tratamento de hipotireoidismo. 

(D) O tratamento com iodo radioativo é mais eficaz 

do que o medicamentoso. 

(E) A tireoidite de Hashimoto é uma doença 
autoimune, incomum em crianças. 

 

42 

O hipertireoidismo é a condição de função 
tireoidiana excessiva, podendo levar o paciente a 
um estado de tireotoxicose. Em relação ao 
hipertireoidismo, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A deficiência de iodo é a principal causa de 

hipertireoidismo no mundo. 

(B) A levotiroxina é o tratamento de primeira escolha 
para o hipertireoidismo. 

(C) O metimazol é um fármaco antitireoidiano 
utilizado para o tratamento de hipertireoidismo. 
Ele inibe a função da TPO, reduzindo a oxidação 
e a organificação do iodo. 

(D) Pacientes com doença de Graves não se 
beneficiam com o tratamento de iodo radioativo. 

(E) Cansaço, queda de cabelo e constipação 

intestinal são sintomas clássicos de doença de 
Graves. 

 

43 

A cetoacidose diabética é uma condição grave, 
que pode levar o paciente à morte. Nesse caso, o 
paciente apresenta náuseas, vômito, dor 
abdominal-taquipneia. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta um evento desencadeante de 
cetoacidose diabética. 

 

(A) Administração inadequada de insulina. 

(B) Quadros infecciosos. 

(C) Ingesta de drogas ilícitas. 

(D) Infarto agudo do miocárdio. 

(E) Alta ingesta de proteínas. 

 

44 

Paciente procura ajuda em pronto-socorro por 
queixa de dor abdominal e vômito há 1 dia. Ele 
refere que, há 1 dia, fez ingesta de 15 
comprimidos de paracetamol de 750mg, pois 
estava com muita dor de cabeça. Qual medicação 
você deve administrar em seu paciente para 
reverter o quadro clínico? 

 

(A) N-acetilcisteína. 

(B) Bicarbonato de sódio. 

(C) Nitroprussiato. 

(D) Benzodiazepénicos. 

(E) Anti-inflamatórios não esteroidais. 
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45 

Paciente de 24 anos é levada ao pronto-socorro 
por tentativa de suicídio, fez uso de 2 frascos de 
clonazepam 2,5mg/ml há 1 hora. Ela se apresenta 
sonolenta e com confusão mental. Qual 
medicação você deve administrar nessa paciente 
para reverter o quadro clínico? 

 

(A) Flumazenil. 

(B) Neostigmina. 

(C) N-acetilcisteína. 

(D) Atropina. 

(E) Naloxona. 

 

46 

Paciente de 32 anos é trazida ao pronto-socorro 
por familiares, por quadro de confusão mental, 
dispneia e sonolência, após ingestão de 3 frascos 
de xarope de codeína, que estava utilizando para 
tratamento de tosse. Qual medicação você deve 
administrar nessa paciente para reverter o quadro 
clínico? 

 

(A) Neostigmina. 

(B) Naloxona. 

(C) Benzodiazepínicos. 

(D) Bicarbonato de sódio. 

(E) Anti-inflamatórios não esteroidais. 

 

47 

A doença de Alzheimer acomete, principalmente, 
pacientes com mais de 70 anos e com histórico 
familiar para a doença. A respeito da doença de 
Alzheimer, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O tratamento visa promover a cura do paciente. 

(B) Os primeiros sinais surgem com alterações 
motoras significativas. 

(C) No estágio final, há perda de julgamento crítico, 

de raciocínio e alteração do sono e da vigília. 

(D) Na ressonância nuclear magnética de crânio, 
pode-se observar a presença de corpos de Lewy 
na substância nigrans. 

(E) A medicação de primeira escolha para o 

tratamento é a levodopa. 

 

48 

Assinale a alternativa que apresenta 
contraindicação para a trombólise de um paciente 
com AVC. 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio há 10 anos. 

(B) Ausência de hemorragia intracraniana. 

(C) Idade superior a 18 anos. 

(D) Cirurgia cardíaca há 5 dias. 

(E) Intervalo de tempo de até 4 horas e meia do 
início dos sintomas até o momento da 
administração do fármaco. 

 

49 

A cirrose hepática é uma doença caracterizada 
por fibrose do fígado, tem diversas manifestações 
clínicas e pode ser causada por etilismo crônico, 
hepatites virais, hepatites autoimunes, dentre 
outros. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma complicação da cirrose hepática. 

 

(A) Trombocitose. 

(B) Varizes esofágicas. 

(C) Anemia. 

(D) Osteopenia. 

(E) Desnutrição. 

 

50 

A asma é uma síndrome respiratória caracterizada 
por obstrução de vias aéreas. Em relação ao 
tratamento da asma, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A asma leve intermitente é tratada com 
monoterapia de corticoides inalatórios em altas 
doses. 

(B) A asma leve persistente é tratada com 
monoterapia de beta-agonistas de curta duração. 

(C) A asma moderada persistente é tratada com 

corticoides inalatórios de altas doses, beta-
agonista de longa duração e corticoide oral. 

(D) A asma grave persistente é tratada com 
monoterapia de corticoides inalatórios. 

(E) A asma grave persistente é tratada com 

corticoides inalatórios de altas doses, beta-
agonistas de longa e de curta duração. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Pneumonia é definida como infecção dos pulmões. Ela ocorre pela penetração de agentes infecciosos ou 
irritantes nos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Diante do exposto, defina pneumonia adquirida 
na comunidade, pneumonia nosocomial e pneumonia associada à ventilação mecânica. Indique os 
principais agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade, da pneumonia nosocomial, da 
pneumonia associada à ventilação mecânica e como é determinado seu tratamento, dando exemplo de 
uma medicação. Defina a CRB-65, aponte seus critérios e descreva como o seu escore é interpretado. 

 
 
1 
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Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

02 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

2 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 
“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 
constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 
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3 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

4 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 
enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 
preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

5 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 
(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 
(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 
(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

6 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

7 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 

petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

A asma é uma síndrome respiratória caracterizada 
por obstrução de vias aéreas. Em relação ao 
tratamento da asma, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A asma leve intermitente é tratada com 
monoterapia de corticoides inalatórios em altas 
doses. 

(B) A asma leve persistente é tratada com 

monoterapia de beta-agonistas de curta duração. 

(C) A asma moderada persistente é tratada com 
corticoides inalatórios de altas doses, beta-
agonista de longa duração e corticoide oral. 

(D) A asma grave persistente é tratada com 

monoterapia de corticoides inalatórios. 

(E) A asma grave persistente é tratada com 
corticoides inalatórios de altas doses, beta-
agonistas de longa e de curta duração. 

 

12 

Paciente de 38 anos dá entrada em pronto-
socorro por queixa de edema periorbitário e em 
membros inferiores, aumento de volume 
abdominal, cansaço extremo e urina espumosa há 
30 dias. Refere fazer tratamento para hepatite B há 
10 anos. Nega comorbidades e alergias 
medicamentosas. Ao exame físico, verificam-se: 
T: 36,6°C; PA: 120/80 mmHg; SpO2: 98%; FC: 
89bpm; FR: 12irpm. Paciente em bom estado 
geral, corada, hidratada, comunicativa, Glasgow 
15. AC: BCRNF 2T sem sopro audível. AP: 
murmúrio e vesículas presentes sem ruídos 
adventícios. ABD: RHA+, globos, indolor à 
palpação, sinal de Piparote positivo. Membros 
inferiores: edema 3+/4+; cacifo positivo. Exames 
laboratoriais com presença de proteinúria maciça, 
hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, sem 
presença de hematúria. Diante desse quadro 
clínico, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É um quadro de síndrome nefrótica e deve-se 
realizar reposição de sódio para estabilizar o 
quadro da paciente. 

(B) É um quadro de síndrome nefrótica e deve-se 

iniciar diurético, ieca, estatinas, prednisolona, 
controlar a ingestão hídrica e de sódio. 

(C) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
iniciar diurético. 

(D) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 

realizar reposição de sódio e potássio para 
estabilizar o paciente. 

(E) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
iniciar diurético, ieca, estatinas, prednisolona, 
controlar a ingestão hídrica e de sódio. 

 

13 

Paciente de 69 anos procura ajuda em pronto-
socorro por epigastralgia intensa, tipo queimação, 
associada a náuseas há três dias. Refere histórico 
de gastrite de longa data, porém não está fazendo 
uso adequado de medicamentos. Há duas 
semanas, está fazendo tratamento para tendente, 
com uso de grande quantidade de medicamentos. 
No exame físico, verificam-se: T: 36,4°C; PA: 
140/90 mmHg; SpO2: 98%; FC: 93bpm; FR:12irpm. 
Paciente em bom estado geral, corado, hidratado, 
comunicativo, Glasgow 15. AC: BCRNF 2T, sem 
sopro audível. AP: mv+, bilateralmente, sem 
ruídos adventícios. ABD: globoso, rha+, dor à 
palpação de epigastro, sem sinais de peritonite. 
Exames laboratoriais: hb:12,3; ht:38; leuco:7500; 
bast:0%; seg:54%; plaq: 200.000; amilase:30; 
TGO:20; TGP:24; GGT:32. Considerando o quadro 
clínico apresentado, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A causa mais comum é o uso de antibióticos. 

(B) O melhor tratamento para esse caso clínico é o 
uso de inibidor de bomba com AINES. 

(C) O tabagismo é um fator protetivo para 

epigastralgias. 

(D) Infecção por H. Pylori e o uso de AINES são as 
principais causas de epigastralgia. 

(E) A endoscopia não ajuda a realizar diagnósticos 

diferenciais nesse quadro clínico. 

 

14 

Paciente de 32 anos apresenta queixa de dor em 
hálux direito, edema e hiperemia local há três dias 
com aumento progressivo da dor. Nega febre, 
trauma e outras queixas. Também nega 
comorbidades. O exame físico indica: T:36,4°C; 
PA: 150/90 mmHg; SpO2: 98%; FC: 93bpm; 
FR:12irpm. Paciente em bom estado geral, 
hidratado, comunicativo, Glasgow 15. AC: BCRNF 
2T sem sopro audível. AP: MV+, bilateralmente, 
sem ruídos adventícios. Pé direito: dor à palpação 
de articulação metarsofalangiana, hiperemia e 
edema local. Exames laboratoriais: hb: 14,3; ht: 
39; leuco: 7300; bast: 0; seg: 57%; plaq: 210.000; 
ácido úrico: 9,8. Considerando esse caso clínico, 
quais medicamentos devem ser administrados 
para a crise dessa doença? 

 

(A) Febuxostat e prednisolona. 

(B) Alopurinol e colchicina. 

(C) Colchicina e prednisolona. 

(D) Morfina e alopurinol. 

(E) Tramal e febuxostat. 
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Paciente de 79 anos é encaminhada ao pronto-
socorro com quadro de sonolência, tosse de 
longa data, dispneia aos pequenos esforços há 20 
dias, com piora progressiva. O exame físico 
indica: T: 36,7ºC; PA: 60x40mmHg; SpO2: 87%; 
FC: 98bpm; FR: 16irpm. REG, hipocorada ++/4, 
hidratada, comunicativa, sonolenta, Glasgow 14. 
Presença de turgência jugular. AC ausculta de B3. 
AP MV+ bilateralmente, com estertores 
crepitantes difusos. Membros superiores com 
extremidades frias, edema +/4. Membros inferiores 
com edema +++/4. TEC <3 segundos. Diante desse 
quadro clínico, classifique o perfil hemodinâmico 
dessa paciente e qual a melhor medicação para 
compensá-la. 

 

(A) Perfil A. Dobutamina. 

(B) Perfil B. Soro fisiológico. 

(C) Perfil C. Noradrenalina. 

(D) Perfil D. Noradrenalina. 

(E) Perfil L. Soro fisiológico. 

 

16 

Paciente de 22 anos procura ajuda em pronto-
socorro por queixa de cefaleia, febre, mialgia, dor 
retrorbitária, máculas hiperemiadas difusas, 
prurido, fadiga intensa, náuseas, vômitos, 
sensação de desmaio e dor abdominal há 4 dias. 
Nega comorbidades e refere que há 7 dias, sofreu 
picada de insetos em viagem. 

O exame físico indica: T: 39ºC, PA: 90x70mmhg; 
SpO2: 98%; FC: 93bpm; FR: 12irpm. 

BEG, corado, desidratado, comunicativo, Glasgow 
15. Presença de rash cutâneo, AC e AP sem 
alterações. Abdome globoso, RHA+, dor à 
palpação de hipocôndrio direito. 

Exames laboratoriais: hb: 16; ht: 46; leuco: 2.300; 
plaquetas: 45.000; NS1 positivo; TGO: 103; TGP: 
127; GGT: 109; amilase: 70. 

Diante desse quadro clínico, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de um quadro de Covid-19. Deve-se 
iniciar hidratação imediata, seguida de 
internamento hospitalar. 

(B) Trata-se de um quadro de Malária. Deve-se 
iniciar Sulfato de Quinina, não sendo necessário 
internamento hospitalar. 

(C) Trata-se de um quadro de Dengue. Deve-se 

iniciar hidratação, antitérmico e internamento 
hospitalar. 

(D) Trata-se de um quadro de Gastroenterocolite 
aguda. Deve-se iniciar hidratação, antitérmico, 
repositor de flora e internamento hospitalar. 

(E) Trata-se de um quadro de Pancreatite. Deve-se 
suspender dieta, iniciar hidratação e 
internamento hospitalar. 

 

17 

A cirrose hepática é uma doença crônica. Ela 
pode ser causada por hepatites virais, esteatose 
hepática, uso abusivo de medicamentos, etilismo, 
dentre outros. Para estimar o prognóstico do 
paciente com doença hepática crônica, utiliza-se a 
escala de Child-pugh. Assinale a alternativa que 
apresenta os critérios de Child-pugh. 

 

(A) Bilirrubina, albumina, TGO, TGP, GGT. 

(B) TAP, KPTT, TGO, TGP, GGT. 

(C) Ascite, encefalopatia hepática, TGO, TGP, 

bilirrubinas. 

(D) Bilirrubinas, encefalopatia hepática, albumina, 
TAP/INR, ascite. 

(E) Encefalopatia hepática, TGO, TGP, TAP/INR, 

KPTT. 

 

18 

A escala de coma de Glasgow é amplamente 
utilizada para avaliar o nível de consciência de um 
paciente. Ela leva em consideração Abertura 
Ocular, Resposta Motora e Resposta Verbal. Um 
paciente que não tem abertura ocular, nem 
resposta verbal, nem resposta motora a nenhum 
estímulo possui qual pontuação na Escala de 
Glasgow? 

 

(A) Glasgow 0. 

(B) Glasgow 1. 

(C) Glasgow 2. 

(D) Glasgow 3. 

(E) Glasgow 15. 
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Sepse é uma resposta inflamatória sistêmica 
associada à disfunção orgânica. É uma das 
principais causas de morte em paciente crítico. 
Para avaliar a disfunção orgânica de um paciente, 
utiliza-se o score SOFA. Diante disso, assinale a 
alternativa que apresenta os critérios avaliados no 
score SOFA. 

 

(A) Relação PaO2/FiO2, plaquetas, bilirrubinas, 
necessidade de droga vasoativa, escala de coma 
de Glasgow e creatinina. 

(B) Febre, taquicardia, taquipneia, leucocitose e 

aumento de bastões. 

(C) Febre, plaquetas, bilirrubina, necessidade de 
droga vasoativa, escala de coma de Glasgow, 
creatinina e leucocitose. 

(D) Febre, plaquetas, bilirrubina, taquicardia, 
taquipneia, escala de coma de Glasgow, 
creatinina. 

(E) Relação PaO2/FiO2, plaquetas, bilirrubinas, 
necessidade de droga vasoativa, leucocitose e 
creatinina. 

 

20 

Uma das principais causas de morbimortalidade e 
hospitalização é a pneumonia comunitária. Para 
avaliar a gravidade de uma pneumonia 
comunitária, utiliza-se a escala CRB-65. Assinale a 
alternativa que apresenta os critérios dessa 
escala. 

 

(A) Creatinina, FR, aumento de bastões, idade >65 

anos. 

(B) Nível de consciência, RX de tórax alterado, 
aumento de bastões, idade >65 anos. 

(C) Creatinina, FR, hipotensão, idade >65 anos. 

(D) Creatinina, RX de tórax alterado, aumento de 
bastões, idade >65 anos. 

(E) Nível de consciência, FR, hipotensão, idade >65 
anos. 

 

21 

A pneumonia comunitária é definida como uma 
infecção pulmonar adquirida fora do ambiente 
hospitalar. Ela pode ser causada por diversos 
microrganismos. Assinale a alternativa que 
apresenta os agentes bacterianos mais comuns 
que causam a pneumonia comunitária. 

 

(A) Stafilococcus aureus; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae; Acinetobacter-baumanii. 

(B) Streptococcus pneumoniae; Haemofilus 

influenzae; Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae. 

(C) Stafilococcus aureus; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia psittaci; Mycoplasma pneumoniae. 

(D) Streptococcus pneumoniae; Acinetobacter-

baumanii; Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae. 

(E) Streptococcus pneumoniae; Acinetobacter-
baumanii; Chlamídia psittaci; Mycoplasma 
pneumoniae. 

 

22 

Em relação aos agentes etiológicos e suas 
respectivas pneumonias, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

1. Pneumonia comunitária. 

2. Pneumonia nosocomial e associada à 
ventilação mecânica. 

3. Pneumonia em paciente imunocomprometido. 

 

(   ) Pneumocystis jirovecii. 

(   ) Streptococcus pneumoniae; Haemofilus 
influenzae; bactérias atípicas. 

(   ) Pseudomonas aeruginosa; Stafilococcus 
aureus resistente à meticilina; Acinetobacter 
baumanii. 

 

(A) 2 – 3 – 1. 

(B) 1 – 3 – 2. 

(C) 3 – 1 – 2. 

(D) 1 – 2 – 3. 

(E) 3 – 2 – 1. 
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23 

Paciente de 24 anos, do sexo masculino, procura 
pronto-socorro por queixa de edema em região de 
parótida direita, dor local, mal-estar, febre baixa 
há 4 dias. Nega outras queixas. Nega 
comorbidades. O exame físico indica BEG, 
corado, hidratado, comunicativo, Glasgow 15, 
edema em região de parótida direita ++/4, dor 
local. Sem outros sinais flogísticos. Ao realizar 
US, constata-se edema de parótida direita sem 
presença de cálculos. Exames laboratoriais: 
leucócitos: 5.000; bastões: zero; segmentados: 
55%; PCR: 13; Amilase: 324. Diante desse quadro 
clínico, que indica infecção por caxumba, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Essa doença pode trazer complicações como 
meningite e pancreatite. 

(B) Não existe vacina para profilaxia. 

(C) Essa doença deve ser tratada com 
antimicrobiano de amplo espectro. 

(D) Paciente deve ser mantido em isolamento 
respiratório por 60 dias. 

(E) É uma doença transmitida por picada de insetos. 

 

24 

Um paciente procura atendimento, pois coletou 
exames para verificar se tem alguma Doença 
Sexualmente Transmissível. Apresenta em 
consultório os seguintes resultados laboratoriais: 
HBsAg negativo, HBeAg negativo, anti-HBsAg 
positivo, anti-HBeAg negativo, anti-HBcAg IgM 
negativo, anti-HBcAg IgG negativo, VDRL 
negativo. De acordo com os resultados 
laboratoriais, qual é o diagnóstico?  

 

(A) Hepatite B aguda. 

(B) Hepatite C crônica. 

(C) Imunidade vacinal ao HBV. 

(D) Hepatite B crônica. 

(E) Sífilis. 

 

25 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença 
crônica não transmissível, caracterizada por 
pressão arterial elevada persistente. Ela é 
multifatorial e dependente de fatores genéticos, 
epigenéticos, ambientais e sociais. Assinale a 
alternativa correta em relação à Hipertensão 
Arterial Sistêmica. 

 

(A) Alta ingesta de potássio não é considerada fator 
de risco. 

(B) Para o diagnóstico, são necessárias 5 aferições, 

na técnica correta, em 5 ocasiões diferentes. 

(C) Associação de IECA e bloqueador do receptor de 
angiotensina é benéfica para pacientes com alto 
risco cardiovascular. 

(D) A ingesta de sódio recomendada para indivíduos 

hipertensos é de 5g/dia. 

(E) A monoterapia é benéfica para pacientes com 
hipertensão arterial Estágio 1 com risco 
cardiovascular baixo. 

 

26 

A pancreatite é uma infecção do pâncreas, que 
pode ser aguda ou crônica, e possui diversas 
etiologias. Assinale a alternativa correta em 
relação à pancreatite. 

 

(A) O aumento da amilase é patognomônico. 

(B) Colelitíase, etilismo, hipercolesterolemia, 
caxumba e tabagismo são causas de pancreatite. 

(C) O diagnóstico é clínico, não sendo necessária a 

realização de exames complementares. 

(D) O exame padrão ouro para o diagnóstico é o US. 

(E) Traumas não causam pancreatite. 
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27 

Acidente vascular cerebral é uma das principais 
causas de incapacidade no mundo. Pode ser 
classificado como isquêmico ou hemorrágico. 
Pode ocorrer de causa súbita e se manifesta 
através de déficits neurológicos. Assinale a 
alternativa correta em relação ao AVC.  

 

(A) A trombólise é indicada para pacientes que 
chegam com até 6h do início dos sintomas, caso 
esses pacientes não possuam nenhuma 
contraindicação. 

(B) Os antiagregantes plaquetários devem ser 

iniciados antes da realização da tomografia. 

(C) Em pacientes com AVC hipertensos, 
concomitantemente, é fundamental a redução da 
pressão arterial sistêmica. 

(D) A artéria cerebral posterior é o vaso mais 
comumente acometido em acidentes vasculares 
isquêmicos. 

(E) Os acidentes vasculares isquêmicos são mais 
comuns do que os hemorrágicos. 

 

28 

A Doença de Parkinson é uma doença 
neurodegenerativa. Ela ocorre pelo depósito de 
sinucleína nos neurônios. Dentre as alternativas a 
seguir, qual medicação NÃO é utilizada no 
tratamento do Parkinson? 

 

(A) Amantadina. 

(B) Inibidores da MAO tipo B. 

(C) Antipsicóticos. 

(D) Agonistas dopaminérgicos. 

(E) Inibidores de catelol-O-metiltransferase. 

 

29 

Paciente de 52 anos, do sexo masculino, dá 
entrada em pronto-socorro por queixa de 
taquicardia e ansiedade intensa. Refere sensação 
de que seu coração “sairá pela boca”. Nega 
outras queixas. Histórico de HAS, em uso de 
losartana. O exame físico indica: T: 36ºC;                   
FR: 11irpm; FC: 150bpm; PA: 110x80mmhg. REG, 
corado, hidratado, comunicativo, Glasgow 15. AC 
de difícil ausculta devido à taquicardia, AP sem 
alterações. ECG apresentando FC de 150bpm, 
complexo QRS estreito, sem onda T. É realizada 
manobra vagal sem melhora do quadro. Qual 
medicação deverá ser administrada conforme o 
protocolo do ACLS? 

 

(A) Adenosina. 

(B) Adrenalina. 

(C) Propranolol. 

(D) Metoprolol. 

(E) Anlodipino. 

 

30 

A artrite reumatoide é uma doença crônica 
caracterizada por poliartrite simétrica periférica, 
que não tem causa definida. Acomete mais as 
mulheres e tem incidência entre 25-55 anos de 
idade. Assinale a alternativa correta em relação à 
artrite reumatoide. 

 

(A) É uma doença que é restrita às articulações. 

(B) É contraindicado o metotrexato para tratamento. 

(C) As articulações mais acometidas são as 
interfalangianas proximais e as 
metacarpofalangianas. 

(D) Os nódulos de Schomorl são achados comuns. 

(E) Para diagnóstico, é necessária a realização de 

RM articular. 

 

31 

A espondilite anquilosante é uma doença do 
grupo das espondiloartrites. Tem maior 
prevalência em homens e ocorre geralmente entre 
a segunda e a terceira década de vida. Assinale a 
alternativa correta em relação à espondilite 
anquilosante. 

 

(A) É uma doença que é restrita às articulações. 

(B) O teste de Schober modificado é uma ferramenta 
importante para avaliação nessa doença. 

(C) Não tem associação com doenças inflamatórias 

intestinais. 

(D) Nódulos de Heberden e Bouchard são achados 
clínicos comuns. 

(E) Não tem correlação com o antígeno de 

histocompatibilidade HLA-B27. 
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32 

As doenças inflamatórias intestinais pertencem 
ao conjunto de doenças crônicas autoimunes. As 
duas principais são Doença de Chron e Retocolite 
Ulcerativa. Em relação à Doença de Chron e à 
RCU, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É mais comum encontrar espondilite 
anquilosante em portadores de Retocolite 
Ulcerativa. 

(B) Ulcerações aftoides e abscesso de criptas com 
agregados indefinidos de macrófagos, que 
formam granulomas não caseosos em todas as 
camadas da parede intestinal, são achados 
microscópicos patognomônicos de Retocolite 
Ulcerativa. 

(C) Ao contrário da Doença de Chron, a Retocolite 

Ulcerativa é um processo inflamatório transmural. 

(D) O eritema nodoso é a manifestação 
dermatológica mais comum em pacientes com 
Doença Inflamatória Intestinal. 

(E) Não são observadas manifestações oculares em 

pacientes com doença inflamatória intestinal. 

 

33 

O delirium é um estado confusional agudo. Ele 
resulta de distúrbios difusos nas regiões corticais 
e subcorticais do cérebro. Em relação ao delirium, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Cateterismo vesical, contensão física, privação 
sensitiva e de sono, acréscimo de 3 ou mais 
medicamentos novos são fatores de risco 
hospitalares. 

(B) Paciente com demência preexistente é 
susceptível a episódio de delirium. 

(C) O diagnóstico é clínico. Uma ferramenta muito 

utilizada para o rastreamento é o CAM (método 
de avaliação de confusão). 

(D) Hospitalização, distúrbio metabólico, intoxicação 
e infecção são causas comuns. 

(E) O tratamento farmacêutico é o único eficaz. 

 

34 

Hemorragia digestiva é um distúrbio 
gastrointestinal responsável por grande número 
de internações. Com o passar dos anos, a 
incidência dessa doença vem diminuindo devido 
ao surgimento de novas drogas e exames 
laboratoriais mais modernos. Em relação à 
hemorragia digestiva, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Etilismo é fator de risco para lacerações mallory-
weiss. 

(B) Úlceras pépticas são as principais causas de 

hemorragia digestiva alta. 

(C) Hemorragias, fissuras e doença diverticular são 
as causas mais comuns de hemorragia digestiva 
baixa. 

(D) O tratamento mais eficaz de hemorragia digestiva 

são inibidores de bomba de prótons via oral. 

(E) A combinação de tratamento endoscópico e 
clínico é mais eficaz para varizes esofágicas do 
que um deles isolado. 

 

35 

A infecção do trato urinário é muito comum. Ela 
pode ser dividida entre uretrite, cistite e 
pielonefrite. O sintoma mais comum é a disúria, 
podendo ter outros sintomas associados 
dependendo do local de acometimento. Assinale a 
alternativa correta em relação às infecções de 
trato urinário. 

 

(A) Os bacilos gram-negativos são responsáveis pela 

maior parte das infecções de urina. 

(B) Leveduras não causam infecções de urina 
complicadas. 

(C) Os antibióticos de primeira escolha para uretrites 

são as quinolonas. 

(D) Os antibióticos beta-lactâmicos são 
contraindicados para o tratamento de cistites. 

(E) É mais comum acometer homens do que 

mulheres. 

 

36 

Paciente de 78 anos procura ajuda em pronto-
socorro por taquicardia e mal-estar há 5 dias. O 
plantonista solicita um ECG de 12 derivações e 
são visualizadas ondas de padrão serrilhado e FC 
155bpm. Diante desse quadro clínico, qual é o 
provável diagnóstico e conduta? 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio e angioplastia. 

(B) Fibrilação atrial e amiodarona. 

(C) Taquicardia supraventricular e adenosina. 

(D) Flutter atrial e amiodarona. 

(E) Miocardite e nitroprussiato. 
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A fibrilação atrial é uma cardiopatia caracterizada 
por ativação atrial desorganizada, rápida e 
irregular, associada à perda de contração atrial e 
de frequência ventricular. Diabetes, hipertensão 
arterial sistêmica e obesidade são fatores de 
risco. Além disso, a chance de um acidente 
vascular cerebral aumenta em 5x quando o 
paciente é portador de FA. Com isso há indicação 
de anticoagulação para alguns pacientes. Para 
avaliar o risco de eventos tromboembólicos, tem-
se o escore CHA2DS2-VASc. Assinale a 
alternativa que apresenta os fatores que são 
avaliados nesse escore. 

 

(A) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
idade maior que 75 anos, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo feminino. 

(B) Insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência 
hepática, albumina, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo feminino. 

(C) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
albumina, DM, IAM, idade 65-74 anos e sexo 
masculino. 

(D) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
idade maior que 75 anos, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo masculino. 

(E) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
IAM, DM, albumina, idade 65-74 anos e sexo 
feminino. 

 

38 

Paciente de 19 anos procura ajuda em pronto-
socorro por quadro de taquicardia, fadiga, 
dispneia aos moderados esforços e desconforto 
torácico há 7 dias. Refere quadro de amigdalite há 
2 semanas. Nega comorbidades e outras queixas. 
Foi solicitado ECG que indicou 
supradesnivelamento em derivação dIII e aVF, 
com enzimas cardíacas elevadas. Diante do 
quadro clínico exposto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de um caso de miocardite viral. 

(B) Trata-se de um caso de fibrilação atrial. 

(C) Trata-se de um caso de flutter atrial. 

(D) Trata-se de um caso de insuficiência aórtica. 

(E) Trata-se de um caso de hipertensão pulmonar. 

 

39 

A doença pulmonar obstrutiva crônica é 
caracterizada por fluxo aéreo limitado não 
totalmente reversível, associado a sintomas 
respiratórios persistentes. Ela inclui a presença 
de enfisema, o qual é caracterizado por destruição 
de alvéolos e dilatação de espaços aéreos. 
Assinale a alternativa correta referente a essa 
doença. 

 

(A) É comum encontrar redução de VEF1 e aumento 
de VEF1/CVF na espirometria de um paciente 
com DPOC. 

(B) Os antagonistas de receptores de leucotrienos 
são medicações de primeira escolha para tratar 
as exacerbações. 

(C) O enfisema panlobular é o tipo mais frequente 

associado ao tabagismo. 

(D) Pacientes classificados em GOLD 1 tem extenso 
enfisema pulmonar. 

(E) A deficiência de alfa1-antitripsina é um fator de 
risco para a DPOC. 

 

40 

A calculose renal, ou nefrolitíase, é uma condição 
muito comum, caracterizada por intensa dor. É 
mais comum em homens brancos e está 
amplamente ligada à dieta alimentar que o 
paciente adota. Em relação à calculose renal, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os cálculos de cistina somente ocorrem quando 

o trato urinário superior está infectado por 
bactérias produtoras de urease. 

(B) Os cálculos de ácido úrico são mais comuns em 
pacientes com hiperparatireoidismo. 

(C) O exame padrão ouro para o diagnóstico é a 

ultrassonografia. 

(D) A prevenção de cálculos de cálcio pode ser feita 
com uma dieta rica em frutas e legumes que 
aumentam o citrato urinário. 

(E) A alteração mais comum no exame de urina em 

nefrolitíase é a leucocitúria. 
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O pâncreas é um órgão responsável pela 
produção de diversas enzimas incluindo as 
enzimas digestivas e a insulina. A inflamação do 
pâncreas é conhecida como pancreatite. Assinale 
a alternativa INCORRETA a respeito dessa 
inflamação. 

 

(A) A pancreatite aguda pode ser induzida por álcool, 
fármacos, cálculos biliares e fatores metabólicos. 

(B) Dor abdominal típica em epigástrio e elevação de 
3x ou mais do nível sérico de lipase e/ou amilase 
são dados suficientes para fechar o diagnóstico 
de pancreatite. 

(C) Idade maior que 60 anos e obesidade são fatores 
de risco para pancreatite. 

(D) O tratamento é baseado em hidratação, 

antibioticoterapia e dieta rica em gorduras. 

(E) Paciente com pancreatite crônica pode 
apresentar níveis séricos normais de amilase. 

 

42 

A tireoide é uma glândula que produz os 
hormônios tireoideanos, que ajudam a manter a 
homeostase termogênica e metabólica no adulto. 
A deficiência na produção de hormônios da 
tireoide é definida como hipotireoidismo. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A deficiência de magnésio é a principal causa de 
hipotireoidismo no mundo. 

(B) Taquicardia, alopecia difusa e mixedema são 

sinais comuns de hipotireoidismo. 

(C) O metimazol é o fármaco de primeira escolha 
para o tratamento de hipotireoidismo. 

(D) O tratamento com iodo radioativo é mais eficaz 

do que o medicamentoso. 

(E) A tireoidite de Hashimoto é uma doença 
autoimune, incomum em crianças. 

 

43 

O hipertireoidismo é a condição de função 
tireoidiana excessiva, podendo levar o paciente a 
um estado de tireotoxicose. Em relação ao 
hipertireoidismo, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A deficiência de iodo é a principal causa de 

hipertireoidismo no mundo. 

(B) A levotiroxina é o tratamento de primeira escolha 
para o hipertireoidismo. 

(C) O metimazol é um fármaco antitireoidiano 
utilizado para o tratamento de hipertireoidismo. 
Ele inibe a função da TPO, reduzindo a oxidação 
e a organificação do iodo. 

(D) Pacientes com doença de Graves não se 
beneficiam com o tratamento de iodo radioativo. 

(E) Cansaço, queda de cabelo e constipação 

intestinal são sintomas clássicos de doença de 
Graves. 

 

44 

A cetoacidose diabética é uma condição grave, 
que pode levar o paciente à morte. Nesse caso, o 
paciente apresenta náuseas, vômito, dor 
abdominal-taquipneia. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta um evento desencadeante de 
cetoacidose diabética. 

 

(A) Administração inadequada de insulina. 

(B) Quadros infecciosos. 

(C) Ingesta de drogas ilícitas. 

(D) Infarto agudo do miocárdio. 

(E) Alta ingesta de proteínas. 

 

45 

Paciente procura ajuda em pronto-socorro por 
queixa de dor abdominal e vômito há 1 dia. Ele 
refere que, há 1 dia, fez ingesta de 15 
comprimidos de paracetamol de 750mg, pois 
estava com muita dor de cabeça. Qual medicação 
você deve administrar em seu paciente para 
reverter o quadro clínico? 

 

(A) N-acetilcisteína. 

(B) Bicarbonato de sódio. 

(C) Nitroprussiato. 

(D) Benzodiazepénicos. 

(E) Anti-inflamatórios não esteroidais. 
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Paciente de 24 anos é levada ao pronto-socorro 
por tentativa de suicídio, fez uso de 2 frascos de 
clonazepam 2,5mg/ml há 1 hora. Ela se apresenta 
sonolenta e com confusão mental. Qual 
medicação você deve administrar nessa paciente 
para reverter o quadro clínico? 

 

(A) Flumazenil. 

(B) Neostigmina. 

(C) N-acetilcisteína. 

(D) Atropina. 

(E) Naloxona. 

 

47 

Paciente de 32 anos é trazida ao pronto-socorro 
por familiares, por quadro de confusão mental, 
dispneia e sonolência, após ingestão de 3 frascos 
de xarope de codeína, que estava utilizando para 
tratamento de tosse. Qual medicação você deve 
administrar nessa paciente para reverter o quadro 
clínico? 

 

(A) Neostigmina. 

(B) Naloxona. 

(C) Benzodiazepínicos. 

(D) Bicarbonato de sódio. 

(E) Anti-inflamatórios não esteroidais. 

 

48 

A doença de Alzheimer acomete, principalmente, 
pacientes com mais de 70 anos e com histórico 
familiar para a doença. A respeito da doença de 
Alzheimer, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O tratamento visa promover a cura do paciente. 

(B) Os primeiros sinais surgem com alterações 

motoras significativas. 

(C) No estágio final, há perda de julgamento crítico, 
de raciocínio e alteração do sono e da vigília. 

(D) Na ressonância nuclear magnética de crânio, 

pode-se observar a presença de corpos de Lewy 
na substância nigrans. 

(E) A medicação de primeira escolha para o 
tratamento é a levodopa. 

 

49 

Assinale a alternativa que apresenta 
contraindicação para a trombólise de um paciente 
com AVC. 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio há 10 anos. 

(B) Ausência de hemorragia intracraniana. 

(C) Idade superior a 18 anos. 

(D) Cirurgia cardíaca há 5 dias. 

(E) Intervalo de tempo de até 4 horas e meia do 
início dos sintomas até o momento da 
administração do fármaco. 

 

50 

A cirrose hepática é uma doença caracterizada 
por fibrose do fígado, tem diversas manifestações 
clínicas e pode ser causada por etilismo crônico, 
hepatites virais, hepatites autoimunes, dentre 
outros. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma complicação da cirrose hepática. 

 

(A) Trombocitose. 

(B) Varizes esofágicas. 

(C) Anemia. 

(D) Osteopenia. 

(E) Desnutrição. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Pneumonia é definida como infecção dos pulmões. Ela ocorre pela penetração de agentes infecciosos ou 
irritantes nos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Diante do exposto, defina pneumonia adquirida 
na comunidade, pneumonia nosocomial e pneumonia associada à ventilação mecânica. Indique os 
principais agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade, da pneumonia nosocomial, da 
pneumonia associada à ventilação mecânica e como é determinado seu tratamento, dando exemplo de 
uma medicação. Defina a CRB-65, aponte seus critérios e descreva como o seu escore é interpretado. 

 
 
1 
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Clínica Geral 
 

 

 

 

Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

03 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Clínica Geral  Tipo  03 – Página 2 

 

Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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2 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

3 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

4 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

5 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

6 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

7 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

A cirrose hepática é uma doença caracterizada 
por fibrose do fígado, tem diversas manifestações 
clínicas e pode ser causada por etilismo crônico, 
hepatites virais, hepatites autoimunes, dentre 
outros. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma complicação da cirrose hepática. 

 

(A) Trombocitose. 

(B) Varizes esofágicas. 

(C) Anemia. 

(D) Osteopenia. 

(E) Desnutrição. 

 

12 

A asma é uma síndrome respiratória caracterizada 
por obstrução de vias aéreas. Em relação ao 
tratamento da asma, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A asma leve intermitente é tratada com 
monoterapia de corticoides inalatórios em altas 
doses. 

(B) A asma leve persistente é tratada com 
monoterapia de beta-agonistas de curta duração. 

(C) A asma moderada persistente é tratada com 
corticoides inalatórios de altas doses, beta-
agonista de longa duração e corticoide oral. 

(D) A asma grave persistente é tratada com 
monoterapia de corticoides inalatórios. 

(E) A asma grave persistente é tratada com 
corticoides inalatórios de altas doses, beta-
agonistas de longa e de curta duração. 

 

13 

Paciente de 38 anos dá entrada em pronto-
socorro por queixa de edema periorbitário e em 
membros inferiores, aumento de volume 
abdominal, cansaço extremo e urina espumosa há 
30 dias. Refere fazer tratamento para hepatite B há 
10 anos. Nega comorbidades e alergias 
medicamentosas. Ao exame físico, verificam-se: 
T: 36,6°C; PA: 120/80 mmHg; SpO2: 98%; FC: 
89bpm; FR: 12irpm. Paciente em bom estado 
geral, corada, hidratada, comunicativa, Glasgow 
15. AC: BCRNF 2T sem sopro audível. AP: 
murmúrio e vesículas presentes sem ruídos 
adventícios. ABD: RHA+, globos, indolor à 
palpação, sinal de Piparote positivo. Membros 
inferiores: edema 3+/4+; cacifo positivo. Exames 
laboratoriais com presença de proteinúria maciça, 
hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, sem 
presença de hematúria. Diante desse quadro 
clínico, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É um quadro de síndrome nefrótica e deve-se 
realizar reposição de sódio para estabilizar o 
quadro da paciente. 

(B) É um quadro de síndrome nefrótica e deve-se 
iniciar diurético, ieca, estatinas, prednisolona, 
controlar a ingestão hídrica e de sódio. 

(C) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
iniciar diurético. 

(D) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
realizar reposição de sódio e potássio para 
estabilizar o paciente. 

(E) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
iniciar diurético, ieca, estatinas, prednisolona, 
controlar a ingestão hídrica e de sódio. 
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14 

Paciente de 69 anos procura ajuda em pronto-
socorro por epigastralgia intensa, tipo queimação, 
associada a náuseas há três dias. Refere histórico 
de gastrite de longa data, porém não está fazendo 
uso adequado de medicamentos. Há duas 
semanas, está fazendo tratamento para tendente, 
com uso de grande quantidade de medicamentos. 
No exame físico, verificam-se: T: 36,4°C; PA: 
140/90 mmHg; SpO2: 98%; FC: 93bpm; FR:12irpm. 
Paciente em bom estado geral, corado, hidratado, 
comunicativo, Glasgow 15. AC: BCRNF 2T, sem 
sopro audível. AP: mv+, bilateralmente, sem 
ruídos adventícios. ABD: globoso, rha+, dor à 
palpação de epigastro, sem sinais de peritonite. 
Exames laboratoriais: hb:12,3; ht:38; leuco:7500; 
bast:0%; seg:54%; plaq: 200.000; amilase:30; 
TGO:20; TGP:24; GGT:32. Considerando o quadro 
clínico apresentado, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A causa mais comum é o uso de antibióticos. 

(B) O melhor tratamento para esse caso clínico é o 
uso de inibidor de bomba com AINES. 

(C) O tabagismo é um fator protetivo para 

epigastralgias. 

(D) Infecção por H. Pylori e o uso de AINES são as 
principais causas de epigastralgia. 

(E) A endoscopia não ajuda a realizar diagnósticos 

diferenciais nesse quadro clínico. 

 

15 

Paciente de 32 anos apresenta queixa de dor em 
hálux direito, edema e hiperemia local há três dias 
com aumento progressivo da dor. Nega febre, 
trauma e outras queixas. Também nega 
comorbidades. O exame físico indica: T:36,4°C; 
PA: 150/90 mmHg; SpO2: 98%; FC: 93bpm; 
FR:12irpm. Paciente em bom estado geral, 
hidratado, comunicativo, Glasgow 15. AC: BCRNF 
2T sem sopro audível. AP: MV+, bilateralmente, 
sem ruídos adventícios. Pé direito: dor à palpação 
de articulação metarsofalangiana, hiperemia e 
edema local. Exames laboratoriais: hb: 14,3; ht: 
39; leuco: 7300; bast: 0; seg: 57%; plaq: 210.000; 
ácido úrico: 9,8. Considerando esse caso clínico, 
quais medicamentos devem ser administrados 
para a crise dessa doença? 

 

(A) Febuxostat e prednisolona. 

(B) Alopurinol e colchicina. 

(C) Colchicina e prednisolona. 

(D) Morfina e alopurinol. 

(E) Tramal e febuxostat. 

 

16 

Paciente de 79 anos é encaminhada ao pronto-
socorro com quadro de sonolência, tosse de 
longa data, dispneia aos pequenos esforços há 20 
dias, com piora progressiva. O exame físico 
indica: T: 36,7ºC; PA: 60x40mmHg; SpO2: 87%; 
FC: 98bpm; FR: 16irpm. REG, hipocorada ++/4, 
hidratada, comunicativa, sonolenta, Glasgow 14. 
Presença de turgência jugular. AC ausculta de B3. 
AP MV+ bilateralmente, com estertores 
crepitantes difusos. Membros superiores com 
extremidades frias, edema +/4. Membros inferiores 
com edema +++/4. TEC <3 segundos. Diante desse 
quadro clínico, classifique o perfil hemodinâmico 
dessa paciente e qual a melhor medicação para 
compensá-la. 

 

(A) Perfil A. Dobutamina. 

(B) Perfil B. Soro fisiológico. 

(C) Perfil C. Noradrenalina. 

(D) Perfil D. Noradrenalina. 

(E) Perfil L. Soro fisiológico. 

 

17 

Paciente de 22 anos procura ajuda em pronto-
socorro por queixa de cefaleia, febre, mialgia, dor 
retrorbitária, máculas hiperemiadas difusas, 
prurido, fadiga intensa, náuseas, vômitos, 
sensação de desmaio e dor abdominal há 4 dias. 
Nega comorbidades e refere que há 7 dias, sofreu 
picada de insetos em viagem. 

O exame físico indica: T: 39ºC, PA: 90x70mmhg; 
SpO2: 98%; FC: 93bpm; FR: 12irpm. 

BEG, corado, desidratado, comunicativo, Glasgow 
15. Presença de rash cutâneo, AC e AP sem 
alterações. Abdome globoso, RHA+, dor à 
palpação de hipocôndrio direito. 

Exames laboratoriais: hb: 16; ht: 46; leuco: 2.300; 
plaquetas: 45.000; NS1 positivo; TGO: 103; TGP: 
127; GGT: 109; amilase: 70. 

Diante desse quadro clínico, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de um quadro de Covid-19. Deve-se 
iniciar hidratação imediata, seguida de 
internamento hospitalar. 

(B) Trata-se de um quadro de Malária. Deve-se 
iniciar Sulfato de Quinina, não sendo necessário 
internamento hospitalar. 

(C) Trata-se de um quadro de Dengue. Deve-se 

iniciar hidratação, antitérmico e internamento 
hospitalar. 

(D) Trata-se de um quadro de Gastroenterocolite 
aguda. Deve-se iniciar hidratação, antitérmico, 
repositor de flora e internamento hospitalar. 

(E) Trata-se de um quadro de Pancreatite. Deve-se 
suspender dieta, iniciar hidratação e 
internamento hospitalar. 
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A cirrose hepática é uma doença crônica. Ela 
pode ser causada por hepatites virais, esteatose 
hepática, uso abusivo de medicamentos, etilismo, 
dentre outros. Para estimar o prognóstico do 
paciente com doença hepática crônica, utiliza-se a 
escala de Child-pugh. Assinale a alternativa que 
apresenta os critérios de Child-pugh. 

 

(A) Bilirrubina, albumina, TGO, TGP, GGT. 

(B) TAP, KPTT, TGO, TGP, GGT. 

(C) Ascite, encefalopatia hepática, TGO, TGP, 

bilirrubinas. 

(D) Bilirrubinas, encefalopatia hepática, albumina, 
TAP/INR, ascite. 

(E) Encefalopatia hepática, TGO, TGP, TAP/INR, 

KPTT. 

 

19 

A escala de coma de Glasgow é amplamente 
utilizada para avaliar o nível de consciência de um 
paciente. Ela leva em consideração Abertura 
Ocular, Resposta Motora e Resposta Verbal. Um 
paciente que não tem abertura ocular, nem 
resposta verbal, nem resposta motora a nenhum 
estímulo possui qual pontuação na Escala de 
Glasgow? 

 

(A) Glasgow 0. 

(B) Glasgow 1. 

(C) Glasgow 2. 

(D) Glasgow 3. 

(E) Glasgow 15. 

 

20 

Sepse é uma resposta inflamatória sistêmica 
associada à disfunção orgânica. É uma das 
principais causas de morte em paciente crítico. 
Para avaliar a disfunção orgânica de um paciente, 
utiliza-se o score SOFA. Diante disso, assinale a 
alternativa que apresenta os critérios avaliados no 
score SOFA. 

 

(A) Relação PaO2/FiO2, plaquetas, bilirrubinas, 
necessidade de droga vasoativa, escala de coma 
de Glasgow e creatinina. 

(B) Febre, taquicardia, taquipneia, leucocitose e 

aumento de bastões. 

(C) Febre, plaquetas, bilirrubina, necessidade de 
droga vasoativa, escala de coma de Glasgow, 
creatinina e leucocitose. 

(D) Febre, plaquetas, bilirrubina, taquicardia, 
taquipneia, escala de coma de Glasgow, 
creatinina. 

(E) Relação PaO2/FiO2, plaquetas, bilirrubinas, 
necessidade de droga vasoativa, leucocitose e 
creatinina. 

 

21 

Uma das principais causas de morbimortalidade e 
hospitalização é a pneumonia comunitária. Para 
avaliar a gravidade de uma pneumonia 
comunitária, utiliza-se a escala CRB-65. Assinale a 
alternativa que apresenta os critérios dessa 
escala. 

 

(A) Creatinina, FR, aumento de bastões, idade >65 

anos. 

(B) Nível de consciência, RX de tórax alterado, 
aumento de bastões, idade >65 anos. 

(C) Creatinina, FR, hipotensão, idade >65 anos. 

(D) Creatinina, RX de tórax alterado, aumento de 
bastões, idade >65 anos. 

(E) Nível de consciência, FR, hipotensão, idade >65 
anos. 
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A pneumonia comunitária é definida como uma 
infecção pulmonar adquirida fora do ambiente 
hospitalar. Ela pode ser causada por diversos 
microrganismos. Assinale a alternativa que 
apresenta os agentes bacterianos mais comuns 
que causam a pneumonia comunitária. 

 

(A) Stafilococcus aureus; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae; Acinetobacter-baumanii. 

(B) Streptococcus pneumoniae; Haemofilus 

influenzae; Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae. 

(C) Stafilococcus aureus; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia psittaci; Mycoplasma pneumoniae. 

(D) Streptococcus pneumoniae; Acinetobacter-

baumanii; Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae. 

(E) Streptococcus pneumoniae; Acinetobacter-
baumanii; Chlamídia psittaci; Mycoplasma 
pneumoniae. 

 

23 

Em relação aos agentes etiológicos e suas 
respectivas pneumonias, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

1. Pneumonia comunitária. 

2. Pneumonia nosocomial e associada à 
ventilação mecânica. 

3. Pneumonia em paciente imunocomprometido. 

 

(   ) Pneumocystis jirovecii. 

(   ) Streptococcus pneumoniae; Haemofilus 
influenzae; bactérias atípicas. 

(   ) Pseudomonas aeruginosa; Stafilococcus 
aureus resistente à meticilina; Acinetobacter 
baumanii. 

 

(A) 2 – 3 – 1. 

(B) 1 – 3 – 2. 

(C) 3 – 1 – 2. 

(D) 1 – 2 – 3. 

(E) 3 – 2 – 1. 

 

24 

Paciente de 24 anos, do sexo masculino, procura 
pronto-socorro por queixa de edema em região de 
parótida direita, dor local, mal-estar, febre baixa 
há 4 dias. Nega outras queixas. Nega 
comorbidades. O exame físico indica BEG, 
corado, hidratado, comunicativo, Glasgow 15, 
edema em região de parótida direita ++/4, dor 
local. Sem outros sinais flogísticos. Ao realizar 
US, constata-se edema de parótida direita sem 
presença de cálculos. Exames laboratoriais: 
leucócitos: 5.000; bastões: zero; segmentados: 
55%; PCR: 13; Amilase: 324. Diante desse quadro 
clínico, que indica infecção por caxumba, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Essa doença pode trazer complicações como 
meningite e pancreatite. 

(B) Não existe vacina para profilaxia. 

(C) Essa doença deve ser tratada com 
antimicrobiano de amplo espectro. 

(D) Paciente deve ser mantido em isolamento 
respiratório por 60 dias. 

(E) É uma doença transmitida por picada de insetos. 

 

25 

Um paciente procura atendimento, pois coletou 
exames para verificar se tem alguma Doença 
Sexualmente Transmissível. Apresenta em 
consultório os seguintes resultados laboratoriais: 
HBsAg negativo, HBeAg negativo, anti-HBsAg 
positivo, anti-HBeAg negativo, anti-HBcAg IgM 
negativo, anti-HBcAg IgG negativo, VDRL 
negativo. De acordo com os resultados 
laboratoriais, qual é o diagnóstico?  

 

(A) Hepatite B aguda. 

(B) Hepatite C crônica. 

(C) Imunidade vacinal ao HBV. 

(D) Hepatite B crônica. 

(E) Sífilis. 
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A hipertensão arterial sistêmica é uma doença 
crônica não transmissível, caracterizada por 
pressão arterial elevada persistente. Ela é 
multifatorial e dependente de fatores genéticos, 
epigenéticos, ambientais e sociais. Assinale a 
alternativa correta em relação à Hipertensão 
Arterial Sistêmica. 

 

(A) Alta ingesta de potássio não é considerada fator 
de risco. 

(B) Para o diagnóstico, são necessárias 5 aferições, 

na técnica correta, em 5 ocasiões diferentes. 

(C) Associação de IECA e bloqueador do receptor de 
angiotensina é benéfica para pacientes com alto 
risco cardiovascular. 

(D) A ingesta de sódio recomendada para indivíduos 

hipertensos é de 5g/dia. 

(E) A monoterapia é benéfica para pacientes com 
hipertensão arterial Estágio 1 com risco 
cardiovascular baixo. 

 

27 

A pancreatite é uma infecção do pâncreas, que 
pode ser aguda ou crônica, e possui diversas 
etiologias. Assinale a alternativa correta em 
relação à pancreatite. 

 

(A) O aumento da amilase é patognomônico. 

(B) Colelitíase, etilismo, hipercolesterolemia, 
caxumba e tabagismo são causas de pancreatite. 

(C) O diagnóstico é clínico, não sendo necessária a 

realização de exames complementares. 

(D) O exame padrão ouro para o diagnóstico é o US. 

(E) Traumas não causam pancreatite. 

 

28 

Acidente vascular cerebral é uma das principais 
causas de incapacidade no mundo. Pode ser 
classificado como isquêmico ou hemorrágico. 
Pode ocorrer de causa súbita e se manifesta 
através de déficits neurológicos. Assinale a 
alternativa correta em relação ao AVC.  

 

(A) A trombólise é indicada para pacientes que 
chegam com até 6h do início dos sintomas, caso 
esses pacientes não possuam nenhuma 
contraindicação. 

(B) Os antiagregantes plaquetários devem ser 

iniciados antes da realização da tomografia. 

(C) Em pacientes com AVC hipertensos, 
concomitantemente, é fundamental a redução da 
pressão arterial sistêmica. 

(D) A artéria cerebral posterior é o vaso mais 
comumente acometido em acidentes vasculares 
isquêmicos. 

(E) Os acidentes vasculares isquêmicos são mais 
comuns do que os hemorrágicos. 

 

29 

A Doença de Parkinson é uma doença 
neurodegenerativa. Ela ocorre pelo depósito de 
sinucleína nos neurônios. Dentre as alternativas a 
seguir, qual medicação NÃO é utilizada no 
tratamento do Parkinson? 

 

(A) Amantadina. 

(B) Inibidores da MAO tipo B. 

(C) Antipsicóticos. 

(D) Agonistas dopaminérgicos. 

(E) Inibidores de catelol-O-metiltransferase. 
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Paciente de 52 anos, do sexo masculino, dá 
entrada em pronto-socorro por queixa de 
taquicardia e ansiedade intensa. Refere sensação 
de que seu coração “sairá pela boca”. Nega 
outras queixas. Histórico de HAS, em uso de 
losartana. O exame físico indica: T: 36ºC;                   
FR: 11irpm; FC: 150bpm; PA: 110x80mmhg. REG, 
corado, hidratado, comunicativo, Glasgow 15. AC 
de difícil ausculta devido à taquicardia, AP sem 
alterações. ECG apresentando FC de 150bpm, 
complexo QRS estreito, sem onda T. É realizada 
manobra vagal sem melhora do quadro. Qual 
medicação deverá ser administrada conforme o 
protocolo do ACLS? 

 

(A) Adenosina. 

(B) Adrenalina. 

(C) Propranolol. 

(D) Metoprolol. 

(E) Anlodipino. 

 

31 

A artrite reumatoide é uma doença crônica 
caracterizada por poliartrite simétrica periférica, 
que não tem causa definida. Acomete mais as 
mulheres e tem incidência entre 25-55 anos de 
idade. Assinale a alternativa correta em relação à 
artrite reumatoide. 

 

(A) É uma doença que é restrita às articulações. 

(B) É contraindicado o metotrexato para tratamento. 

(C) As articulações mais acometidas são as 
interfalangianas proximais e as 
metacarpofalangianas. 

(D) Os nódulos de Schomorl são achados comuns. 

(E) Para diagnóstico, é necessária a realização de 

RM articular. 

 

32 

A espondilite anquilosante é uma doença do 
grupo das espondiloartrites. Tem maior 
prevalência em homens e ocorre geralmente entre 
a segunda e a terceira década de vida. Assinale a 
alternativa correta em relação à espondilite 
anquilosante. 

 

(A) É uma doença que é restrita às articulações. 

(B) O teste de Schober modificado é uma ferramenta 
importante para avaliação nessa doença. 

(C) Não tem associação com doenças inflamatórias 

intestinais. 

(D) Nódulos de Heberden e Bouchard são achados 
clínicos comuns. 

(E) Não tem correlação com o antígeno de 

histocompatibilidade HLA-B27. 

 

33 

As doenças inflamatórias intestinais pertencem 
ao conjunto de doenças crônicas autoimunes. As 
duas principais são Doença de Chron e Retocolite 
Ulcerativa. Em relação à Doença de Chron e à 
RCU, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É mais comum encontrar espondilite 
anquilosante em portadores de Retocolite 
Ulcerativa. 

(B) Ulcerações aftoides e abscesso de criptas com 
agregados indefinidos de macrófagos, que 
formam granulomas não caseosos em todas as 
camadas da parede intestinal, são achados 
microscópicos patognomônicos de Retocolite 
Ulcerativa. 

(C) Ao contrário da Doença de Chron, a Retocolite 

Ulcerativa é um processo inflamatório transmural. 

(D) O eritema nodoso é a manifestação 
dermatológica mais comum em pacientes com 
Doença Inflamatória Intestinal. 

(E) Não são observadas manifestações oculares em 

pacientes com doença inflamatória intestinal. 

 

34 

O delirium é um estado confusional agudo. Ele 
resulta de distúrbios difusos nas regiões corticais 
e subcorticais do cérebro. Em relação ao delirium, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Cateterismo vesical, contensão física, privação 
sensitiva e de sono, acréscimo de 3 ou mais 
medicamentos novos são fatores de risco 
hospitalares. 

(B) Paciente com demência preexistente é 
susceptível a episódio de delirium. 

(C) O diagnóstico é clínico. Uma ferramenta muito 

utilizada para o rastreamento é o CAM (método 
de avaliação de confusão). 

(D) Hospitalização, distúrbio metabólico, intoxicação 
e infecção são causas comuns. 

(E) O tratamento farmacêutico é o único eficaz. 
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Hemorragia digestiva é um distúrbio 
gastrointestinal responsável por grande número 
de internações. Com o passar dos anos, a 
incidência dessa doença vem diminuindo devido 
ao surgimento de novas drogas e exames 
laboratoriais mais modernos. Em relação à 
hemorragia digestiva, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Etilismo é fator de risco para lacerações mallory-
weiss. 

(B) Úlceras pépticas são as principais causas de 

hemorragia digestiva alta. 

(C) Hemorragias, fissuras e doença diverticular são 
as causas mais comuns de hemorragia digestiva 
baixa. 

(D) O tratamento mais eficaz de hemorragia digestiva 

são inibidores de bomba de prótons via oral. 

(E) A combinação de tratamento endoscópico e 
clínico é mais eficaz para varizes esofágicas do 
que um deles isolado. 

 

36 

A infecção do trato urinário é muito comum. Ela 
pode ser dividida entre uretrite, cistite e 
pielonefrite. O sintoma mais comum é a disúria, 
podendo ter outros sintomas associados 
dependendo do local de acometimento. Assinale a 
alternativa correta em relação às infecções de 
trato urinário. 

 

(A) Os bacilos gram-negativos são responsáveis pela 

maior parte das infecções de urina. 

(B) Leveduras não causam infecções de urina 
complicadas. 

(C) Os antibióticos de primeira escolha para uretrites 

são as quinolonas. 

(D) Os antibióticos beta-lactâmicos são 
contraindicados para o tratamento de cistites. 

(E) É mais comum acometer homens do que 

mulheres. 

 

37 

Paciente de 78 anos procura ajuda em pronto-
socorro por taquicardia e mal-estar há 5 dias. O 
plantonista solicita um ECG de 12 derivações e 
são visualizadas ondas de padrão serrilhado e FC 
155bpm. Diante desse quadro clínico, qual é o 
provável diagnóstico e conduta? 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio e angioplastia. 

(B) Fibrilação atrial e amiodarona. 

(C) Taquicardia supraventricular e adenosina. 

(D) Flutter atrial e amiodarona. 

(E) Miocardite e nitroprussiato. 

 

38 

A fibrilação atrial é uma cardiopatia caracterizada 
por ativação atrial desorganizada, rápida e 
irregular, associada à perda de contração atrial e 
de frequência ventricular. Diabetes, hipertensão 
arterial sistêmica e obesidade são fatores de 
risco. Além disso, a chance de um acidente 
vascular cerebral aumenta em 5x quando o 
paciente é portador de FA. Com isso há indicação 
de anticoagulação para alguns pacientes. Para 
avaliar o risco de eventos tromboembólicos, tem-
se o escore CHA2DS2-VASc. Assinale a 
alternativa que apresenta os fatores que são 
avaliados nesse escore. 

 

(A) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
idade maior que 75 anos, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo feminino. 

(B) Insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência 
hepática, albumina, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo feminino. 

(C) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
albumina, DM, IAM, idade 65-74 anos e sexo 
masculino. 

(D) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
idade maior que 75 anos, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo masculino. 

(E) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
IAM, DM, albumina, idade 65-74 anos e sexo 
feminino. 

 

39 

Paciente de 19 anos procura ajuda em pronto-
socorro por quadro de taquicardia, fadiga, 
dispneia aos moderados esforços e desconforto 
torácico há 7 dias. Refere quadro de amigdalite há 
2 semanas. Nega comorbidades e outras queixas. 
Foi solicitado ECG que indicou 
supradesnivelamento em derivação dIII e aVF, 
com enzimas cardíacas elevadas. Diante do 
quadro clínico exposto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de um caso de miocardite viral. 

(B) Trata-se de um caso de fibrilação atrial. 

(C) Trata-se de um caso de flutter atrial. 

(D) Trata-se de um caso de insuficiência aórtica. 

(E) Trata-se de um caso de hipertensão pulmonar. 
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A doença pulmonar obstrutiva crônica é 
caracterizada por fluxo aéreo limitado não 
totalmente reversível, associado a sintomas 
respiratórios persistentes. Ela inclui a presença 
de enfisema, o qual é caracterizado por destruição 
de alvéolos e dilatação de espaços aéreos. 
Assinale a alternativa correta referente a essa 
doença. 

 

(A) É comum encontrar redução de VEF1 e aumento 
de VEF1/CVF na espirometria de um paciente 
com DPOC. 

(B) Os antagonistas de receptores de leucotrienos 
são medicações de primeira escolha para tratar 
as exacerbações. 

(C) O enfisema panlobular é o tipo mais frequente 

associado ao tabagismo. 

(D) Pacientes classificados em GOLD 1 tem extenso 
enfisema pulmonar. 

(E) A deficiência de alfa1-antitripsina é um fator de 
risco para a DPOC. 

 

41 

A calculose renal, ou nefrolitíase, é uma condição 
muito comum, caracterizada por intensa dor. É 
mais comum em homens brancos e está 
amplamente ligada à dieta alimentar que o 
paciente adota. Em relação à calculose renal, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os cálculos de cistina somente ocorrem quando 

o trato urinário superior está infectado por 
bactérias produtoras de urease. 

(B) Os cálculos de ácido úrico são mais comuns em 
pacientes com hiperparatireoidismo. 

(C) O exame padrão ouro para o diagnóstico é a 

ultrassonografia. 

(D) A prevenção de cálculos de cálcio pode ser feita 
com uma dieta rica em frutas e legumes que 
aumentam o citrato urinário. 

(E) A alteração mais comum no exame de urina em 

nefrolitíase é a leucocitúria. 

 

42 

O pâncreas é um órgão responsável pela 
produção de diversas enzimas incluindo as 
enzimas digestivas e a insulina. A inflamação do 
pâncreas é conhecida como pancreatite. Assinale 
a alternativa INCORRETA a respeito dessa 
inflamação. 

 

(A) A pancreatite aguda pode ser induzida por álcool, 
fármacos, cálculos biliares e fatores metabólicos. 

(B) Dor abdominal típica em epigástrio e elevação de 
3x ou mais do nível sérico de lipase e/ou amilase 
são dados suficientes para fechar o diagnóstico 
de pancreatite. 

(C) Idade maior que 60 anos e obesidade são fatores 
de risco para pancreatite. 

(D) O tratamento é baseado em hidratação, 

antibioticoterapia e dieta rica em gorduras. 

(E) Paciente com pancreatite crônica pode 
apresentar níveis séricos normais de amilase. 

 

43 

A tireoide é uma glândula que produz os 
hormônios tireoideanos, que ajudam a manter a 
homeostase termogênica e metabólica no adulto. 
A deficiência na produção de hormônios da 
tireoide é definida como hipotireoidismo. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A deficiência de magnésio é a principal causa de 
hipotireoidismo no mundo. 

(B) Taquicardia, alopecia difusa e mixedema são 

sinais comuns de hipotireoidismo. 

(C) O metimazol é o fármaco de primeira escolha 
para o tratamento de hipotireoidismo. 

(D) O tratamento com iodo radioativo é mais eficaz 

do que o medicamentoso. 

(E) A tireoidite de Hashimoto é uma doença 
autoimune, incomum em crianças. 
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O hipertireoidismo é a condição de função 
tireoidiana excessiva, podendo levar o paciente a 
um estado de tireotoxicose. Em relação ao 
hipertireoidismo, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A deficiência de iodo é a principal causa de 

hipertireoidismo no mundo. 

(B) A levotiroxina é o tratamento de primeira escolha 
para o hipertireoidismo. 

(C) O metimazol é um fármaco antitireoidiano 
utilizado para o tratamento de hipertireoidismo. 
Ele inibe a função da TPO, reduzindo a oxidação 
e a organificação do iodo. 

(D) Pacientes com doença de Graves não se 
beneficiam com o tratamento de iodo radioativo. 

(E) Cansaço, queda de cabelo e constipação 

intestinal são sintomas clássicos de doença de 
Graves. 

 

45 

A cetoacidose diabética é uma condição grave, 
que pode levar o paciente à morte. Nesse caso, o 
paciente apresenta náuseas, vômito, dor 
abdominal-taquipneia. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta um evento desencadeante de 
cetoacidose diabética. 

 

(A) Administração inadequada de insulina. 

(B) Quadros infecciosos. 

(C) Ingesta de drogas ilícitas. 

(D) Infarto agudo do miocárdio. 

(E) Alta ingesta de proteínas. 

 

46 

Paciente procura ajuda em pronto-socorro por 
queixa de dor abdominal e vômito há 1 dia. Ele 
refere que, há 1 dia, fez ingesta de 15 
comprimidos de paracetamol de 750mg, pois 
estava com muita dor de cabeça. Qual medicação 
você deve administrar em seu paciente para 
reverter o quadro clínico? 

 

(A) N-acetilcisteína. 

(B) Bicarbonato de sódio. 

(C) Nitroprussiato. 

(D) Benzodiazepénicos. 

(E) Anti-inflamatórios não esteroidais. 

 

47 

Paciente de 24 anos é levada ao pronto-socorro 
por tentativa de suicídio, fez uso de 2 frascos de 
clonazepam 2,5mg/ml há 1 hora. Ela se apresenta 
sonolenta e com confusão mental. Qual 
medicação você deve administrar nessa paciente 
para reverter o quadro clínico? 

 

(A) Flumazenil. 

(B) Neostigmina. 

(C) N-acetilcisteína. 

(D) Atropina. 

(E) Naloxona. 

 

48 

Paciente de 32 anos é trazida ao pronto-socorro 
por familiares, por quadro de confusão mental, 
dispneia e sonolência, após ingestão de 3 frascos 
de xarope de codeína, que estava utilizando para 
tratamento de tosse. Qual medicação você deve 
administrar nessa paciente para reverter o quadro 
clínico? 

 

(A) Neostigmina. 

(B) Naloxona. 

(C) Benzodiazepínicos. 

(D) Bicarbonato de sódio. 

(E) Anti-inflamatórios não esteroidais. 

 

49 

A doença de Alzheimer acomete, principalmente, 
pacientes com mais de 70 anos e com histórico 
familiar para a doença. A respeito da doença de 
Alzheimer, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O tratamento visa promover a cura do paciente. 

(B) Os primeiros sinais surgem com alterações 
motoras significativas. 

(C) No estágio final, há perda de julgamento crítico, 

de raciocínio e alteração do sono e da vigília. 

(D) Na ressonância nuclear magnética de crânio, 
pode-se observar a presença de corpos de Lewy 
na substância nigrans. 

(E) A medicação de primeira escolha para o 

tratamento é a levodopa. 
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50 

Assinale a alternativa que apresenta 
contraindicação para a trombólise de um paciente 
com AVC. 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio há 10 anos. 

(B) Ausência de hemorragia intracraniana. 

(C) Idade superior a 18 anos. 

(D) Cirurgia cardíaca há 5 dias. 

(E) Intervalo de tempo de até 4 horas e meia do 
início dos sintomas até o momento da 
administração do fármaco. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Pneumonia é definida como infecção dos pulmões. Ela ocorre pela penetração de agentes infecciosos ou 
irritantes nos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Diante do exposto, defina pneumonia adquirida 
na comunidade, pneumonia nosocomial e pneumonia associada à ventilação mecânica. Indique os 
principais agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade, da pneumonia nosocomial, da 
pneumonia associada à ventilação mecânica e como é determinado seu tratamento, dando exemplo de 
uma medicação. Defina a CRB-65, aponte seus critérios e descreva como o seu escore é interpretado. 
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PROVA 

04 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

2 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

4 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

5 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

6 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

7 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

Assinale a alternativa que apresenta 
contraindicação para a trombólise de um paciente 
com AVC. 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio há 10 anos. 

(B) Ausência de hemorragia intracraniana. 

(C) Idade superior a 18 anos. 

(D) Cirurgia cardíaca há 5 dias. 

(E) Intervalo de tempo de até 4 horas e meia do 
início dos sintomas até o momento da 
administração do fármaco. 

 

12 

A cirrose hepática é uma doença caracterizada 
por fibrose do fígado, tem diversas manifestações 
clínicas e pode ser causada por etilismo crônico, 
hepatites virais, hepatites autoimunes, dentre 
outros. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma complicação da cirrose hepática. 

 

(A) Trombocitose. 

(B) Varizes esofágicas. 

(C) Anemia. 

(D) Osteopenia. 

(E) Desnutrição. 

 

13 

A asma é uma síndrome respiratória caracterizada 
por obstrução de vias aéreas. Em relação ao 
tratamento da asma, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A asma leve intermitente é tratada com 
monoterapia de corticoides inalatórios em altas 
doses. 

(B) A asma leve persistente é tratada com 

monoterapia de beta-agonistas de curta duração. 

(C) A asma moderada persistente é tratada com 
corticoides inalatórios de altas doses, beta-
agonista de longa duração e corticoide oral. 

(D) A asma grave persistente é tratada com 

monoterapia de corticoides inalatórios. 

(E) A asma grave persistente é tratada com 
corticoides inalatórios de altas doses, beta-
agonistas de longa e de curta duração. 

 

14 

Paciente de 38 anos dá entrada em pronto-
socorro por queixa de edema periorbitário e em 
membros inferiores, aumento de volume 
abdominal, cansaço extremo e urina espumosa há 
30 dias. Refere fazer tratamento para hepatite B há 
10 anos. Nega comorbidades e alergias 
medicamentosas. Ao exame físico, verificam-se: 
T: 36,6°C; PA: 120/80 mmHg; SpO2: 98%; FC: 
89bpm; FR: 12irpm. Paciente em bom estado 
geral, corada, hidratada, comunicativa, Glasgow 
15. AC: BCRNF 2T sem sopro audível. AP: 
murmúrio e vesículas presentes sem ruídos 
adventícios. ABD: RHA+, globos, indolor à 
palpação, sinal de Piparote positivo. Membros 
inferiores: edema 3+/4+; cacifo positivo. Exames 
laboratoriais com presença de proteinúria maciça, 
hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, sem 
presença de hematúria. Diante desse quadro 
clínico, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É um quadro de síndrome nefrótica e deve-se 
realizar reposição de sódio para estabilizar o 
quadro da paciente. 

(B) É um quadro de síndrome nefrótica e deve-se 
iniciar diurético, ieca, estatinas, prednisolona, 
controlar a ingestão hídrica e de sódio. 

(C) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
iniciar diurético. 

(D) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
realizar reposição de sódio e potássio para 
estabilizar o paciente. 

(E) É um quadro de síndrome nefrítica e deve-se 
iniciar diurético, ieca, estatinas, prednisolona, 
controlar a ingestão hídrica e de sódio. 
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Paciente de 69 anos procura ajuda em pronto-
socorro por epigastralgia intensa, tipo queimação, 
associada a náuseas há três dias. Refere histórico 
de gastrite de longa data, porém não está fazendo 
uso adequado de medicamentos. Há duas 
semanas, está fazendo tratamento para tendente, 
com uso de grande quantidade de medicamentos. 
No exame físico, verificam-se: T: 36,4°C; PA: 
140/90 mmHg; SpO2: 98%; FC: 93bpm; FR:12irpm. 
Paciente em bom estado geral, corado, hidratado, 
comunicativo, Glasgow 15. AC: BCRNF 2T, sem 
sopro audível. AP: mv+, bilateralmente, sem 
ruídos adventícios. ABD: globoso, rha+, dor à 
palpação de epigastro, sem sinais de peritonite. 
Exames laboratoriais: hb:12,3; ht:38; leuco:7500; 
bast:0%; seg:54%; plaq: 200.000; amilase:30; 
TGO:20; TGP:24; GGT:32. Considerando o quadro 
clínico apresentado, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A causa mais comum é o uso de antibióticos. 

(B) O melhor tratamento para esse caso clínico é o 
uso de inibidor de bomba com AINES. 

(C) O tabagismo é um fator protetivo para 

epigastralgias. 

(D) Infecção por H. Pylori e o uso de AINES são as 
principais causas de epigastralgia. 

(E) A endoscopia não ajuda a realizar diagnósticos 

diferenciais nesse quadro clínico. 

 

16 

Paciente de 32 anos apresenta queixa de dor em 
hálux direito, edema e hiperemia local há três dias 
com aumento progressivo da dor. Nega febre, 
trauma e outras queixas. Também nega 
comorbidades. O exame físico indica: T:36,4°C; 
PA: 150/90 mmHg; SpO2: 98%; FC: 93bpm; 
FR:12irpm. Paciente em bom estado geral, 
hidratado, comunicativo, Glasgow 15. AC: BCRNF 
2T sem sopro audível. AP: MV+, bilateralmente, 
sem ruídos adventícios. Pé direito: dor à palpação 
de articulação metarsofalangiana, hiperemia e 
edema local. Exames laboratoriais: hb: 14,3; ht: 
39; leuco: 7300; bast: 0; seg: 57%; plaq: 210.000; 
ácido úrico: 9,8. Considerando esse caso clínico, 
quais medicamentos devem ser administrados 
para a crise dessa doença? 

 

(A) Febuxostat e prednisolona. 

(B) Alopurinol e colchicina. 

(C) Colchicina e prednisolona. 

(D) Morfina e alopurinol. 

(E) Tramal e febuxostat. 

 

17 

Paciente de 79 anos é encaminhada ao pronto-
socorro com quadro de sonolência, tosse de 
longa data, dispneia aos pequenos esforços há 20 
dias, com piora progressiva. O exame físico 
indica: T: 36,7ºC; PA: 60x40mmHg; SpO2: 87%; 
FC: 98bpm; FR: 16irpm. REG, hipocorada ++/4, 
hidratada, comunicativa, sonolenta, Glasgow 14. 
Presença de turgência jugular. AC ausculta de B3. 
AP MV+ bilateralmente, com estertores 
crepitantes difusos. Membros superiores com 
extremidades frias, edema +/4. Membros inferiores 
com edema +++/4. TEC <3 segundos. Diante desse 
quadro clínico, classifique o perfil hemodinâmico 
dessa paciente e qual a melhor medicação para 
compensá-la. 

 

(A) Perfil A. Dobutamina. 

(B) Perfil B. Soro fisiológico. 

(C) Perfil C. Noradrenalina. 

(D) Perfil D. Noradrenalina. 

(E) Perfil L. Soro fisiológico. 

 

18 

Paciente de 22 anos procura ajuda em pronto-
socorro por queixa de cefaleia, febre, mialgia, dor 
retrorbitária, máculas hiperemiadas difusas, 
prurido, fadiga intensa, náuseas, vômitos, 
sensação de desmaio e dor abdominal há 4 dias. 
Nega comorbidades e refere que há 7 dias, sofreu 
picada de insetos em viagem. 

O exame físico indica: T: 39ºC, PA: 90x70mmhg; 
SpO2: 98%; FC: 93bpm; FR: 12irpm. 

BEG, corado, desidratado, comunicativo, Glasgow 
15. Presença de rash cutâneo, AC e AP sem 
alterações. Abdome globoso, RHA+, dor à 
palpação de hipocôndrio direito. 

Exames laboratoriais: hb: 16; ht: 46; leuco: 2.300; 
plaquetas: 45.000; NS1 positivo; TGO: 103; TGP: 
127; GGT: 109; amilase: 70. 

Diante desse quadro clínico, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de um quadro de Covid-19. Deve-se 
iniciar hidratação imediata, seguida de 
internamento hospitalar. 

(B) Trata-se de um quadro de Malária. Deve-se 
iniciar Sulfato de Quinina, não sendo necessário 
internamento hospitalar. 

(C) Trata-se de um quadro de Dengue. Deve-se 

iniciar hidratação, antitérmico e internamento 
hospitalar. 

(D) Trata-se de um quadro de Gastroenterocolite 
aguda. Deve-se iniciar hidratação, antitérmico, 
repositor de flora e internamento hospitalar. 

(E) Trata-se de um quadro de Pancreatite. Deve-se 
suspender dieta, iniciar hidratação e 
internamento hospitalar. 
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A cirrose hepática é uma doença crônica. Ela 
pode ser causada por hepatites virais, esteatose 
hepática, uso abusivo de medicamentos, etilismo, 
dentre outros. Para estimar o prognóstico do 
paciente com doença hepática crônica, utiliza-se a 
escala de Child-pugh. Assinale a alternativa que 
apresenta os critérios de Child-pugh. 

 

(A) Bilirrubina, albumina, TGO, TGP, GGT. 

(B) TAP, KPTT, TGO, TGP, GGT. 

(C) Ascite, encefalopatia hepática, TGO, TGP, 

bilirrubinas. 

(D) Bilirrubinas, encefalopatia hepática, albumina, 
TAP/INR, ascite. 

(E) Encefalopatia hepática, TGO, TGP, TAP/INR, 

KPTT. 

 

20 

A escala de coma de Glasgow é amplamente 
utilizada para avaliar o nível de consciência de um 
paciente. Ela leva em consideração Abertura 
Ocular, Resposta Motora e Resposta Verbal. Um 
paciente que não tem abertura ocular, nem 
resposta verbal, nem resposta motora a nenhum 
estímulo possui qual pontuação na Escala de 
Glasgow? 

 

(A) Glasgow 0. 

(B) Glasgow 1. 

(C) Glasgow 2. 

(D) Glasgow 3. 

(E) Glasgow 15. 

 

21 

Sepse é uma resposta inflamatória sistêmica 
associada à disfunção orgânica. É uma das 
principais causas de morte em paciente crítico. 
Para avaliar a disfunção orgânica de um paciente, 
utiliza-se o score SOFA. Diante disso, assinale a 
alternativa que apresenta os critérios avaliados no 
score SOFA. 

 

(A) Relação PaO2/FiO2, plaquetas, bilirrubinas, 
necessidade de droga vasoativa, escala de coma 
de Glasgow e creatinina. 

(B) Febre, taquicardia, taquipneia, leucocitose e 

aumento de bastões. 

(C) Febre, plaquetas, bilirrubina, necessidade de 
droga vasoativa, escala de coma de Glasgow, 
creatinina e leucocitose. 

(D) Febre, plaquetas, bilirrubina, taquicardia, 
taquipneia, escala de coma de Glasgow, 
creatinina. 

(E) Relação PaO2/FiO2, plaquetas, bilirrubinas, 
necessidade de droga vasoativa, leucocitose e 
creatinina. 

 

22 

Uma das principais causas de morbimortalidade e 
hospitalização é a pneumonia comunitária. Para 
avaliar a gravidade de uma pneumonia 
comunitária, utiliza-se a escala CRB-65. Assinale a 
alternativa que apresenta os critérios dessa 
escala. 

 

(A) Creatinina, FR, aumento de bastões, idade >65 

anos. 

(B) Nível de consciência, RX de tórax alterado, 
aumento de bastões, idade >65 anos. 

(C) Creatinina, FR, hipotensão, idade >65 anos. 

(D) Creatinina, RX de tórax alterado, aumento de 
bastões, idade >65 anos. 

(E) Nível de consciência, FR, hipotensão, idade >65 
anos. 
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A pneumonia comunitária é definida como uma 
infecção pulmonar adquirida fora do ambiente 
hospitalar. Ela pode ser causada por diversos 
microrganismos. Assinale a alternativa que 
apresenta os agentes bacterianos mais comuns 
que causam a pneumonia comunitária. 

 

(A) Stafilococcus aureus; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae; Acinetobacter-baumanii. 

(B) Streptococcus pneumoniae; Haemofilus 

influenzae; Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae. 

(C) Stafilococcus aureus; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia psittaci; Mycoplasma pneumoniae. 

(D) Streptococcus pneumoniae; Acinetobacter-

baumanii; Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma 
pneumoniae. 

(E) Streptococcus pneumoniae; Acinetobacter-
baumanii; Chlamídia psittaci; Mycoplasma 
pneumoniae. 

 

24 

Em relação aos agentes etiológicos e suas 
respectivas pneumonias, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

1. Pneumonia comunitária. 

2. Pneumonia nosocomial e associada à 
ventilação mecânica. 

3. Pneumonia em paciente imunocomprometido. 

 

(   ) Pneumocystis jirovecii. 

(   ) Streptococcus pneumoniae; Haemofilus 
influenzae; bactérias atípicas. 

(   ) Pseudomonas aeruginosa; Stafilococcus 
aureus resistente à meticilina; Acinetobacter 
baumanii. 

 

(A) 2 – 3 – 1. 

(B) 1 – 3 – 2. 

(C) 3 – 1 – 2. 

(D) 1 – 2 – 3. 

(E) 3 – 2 – 1. 

 

25 

Paciente de 24 anos, do sexo masculino, procura 
pronto-socorro por queixa de edema em região de 
parótida direita, dor local, mal-estar, febre baixa 
há 4 dias. Nega outras queixas. Nega 
comorbidades. O exame físico indica BEG, 
corado, hidratado, comunicativo, Glasgow 15, 
edema em região de parótida direita ++/4, dor 
local. Sem outros sinais flogísticos. Ao realizar 
US, constata-se edema de parótida direita sem 
presença de cálculos. Exames laboratoriais: 
leucócitos: 5.000; bastões: zero; segmentados: 
55%; PCR: 13; Amilase: 324. Diante desse quadro 
clínico, que indica infecção por caxumba, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Essa doença pode trazer complicações como 
meningite e pancreatite. 

(B) Não existe vacina para profilaxia. 

(C) Essa doença deve ser tratada com 
antimicrobiano de amplo espectro. 

(D) Paciente deve ser mantido em isolamento 
respiratório por 60 dias. 

(E) É uma doença transmitida por picada de insetos. 

 

26 

Um paciente procura atendimento, pois coletou 
exames para verificar se tem alguma Doença 
Sexualmente Transmissível. Apresenta em 
consultório os seguintes resultados laboratoriais: 
HBsAg negativo, HBeAg negativo, anti-HBsAg 
positivo, anti-HBeAg negativo, anti-HBcAg IgM 
negativo, anti-HBcAg IgG negativo, VDRL 
negativo. De acordo com os resultados 
laboratoriais, qual é o diagnóstico?  

 

(A) Hepatite B aguda. 

(B) Hepatite C crônica. 

(C) Imunidade vacinal ao HBV. 

(D) Hepatite B crônica. 

(E) Sífilis. 
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27 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença 
crônica não transmissível, caracterizada por 
pressão arterial elevada persistente. Ela é 
multifatorial e dependente de fatores genéticos, 
epigenéticos, ambientais e sociais. Assinale a 
alternativa correta em relação à Hipertensão 
Arterial Sistêmica. 

 

(A) Alta ingesta de potássio não é considerada fator 
de risco. 

(B) Para o diagnóstico, são necessárias 5 aferições, 

na técnica correta, em 5 ocasiões diferentes. 

(C) Associação de IECA e bloqueador do receptor de 
angiotensina é benéfica para pacientes com alto 
risco cardiovascular. 

(D) A ingesta de sódio recomendada para indivíduos 

hipertensos é de 5g/dia. 

(E) A monoterapia é benéfica para pacientes com 
hipertensão arterial Estágio 1 com risco 
cardiovascular baixo. 

 

28 

A pancreatite é uma infecção do pâncreas, que 
pode ser aguda ou crônica, e possui diversas 
etiologias. Assinale a alternativa correta em 
relação à pancreatite. 

 

(A) O aumento da amilase é patognomônico. 

(B) Colelitíase, etilismo, hipercolesterolemia, 
caxumba e tabagismo são causas de pancreatite. 

(C) O diagnóstico é clínico, não sendo necessária a 

realização de exames complementares. 

(D) O exame padrão ouro para o diagnóstico é o US. 

(E) Traumas não causam pancreatite. 

 

29 

Acidente vascular cerebral é uma das principais 
causas de incapacidade no mundo. Pode ser 
classificado como isquêmico ou hemorrágico. 
Pode ocorrer de causa súbita e se manifesta 
através de déficits neurológicos. Assinale a 
alternativa correta em relação ao AVC.  

 

(A) A trombólise é indicada para pacientes que 
chegam com até 6h do início dos sintomas, caso 
esses pacientes não possuam nenhuma 
contraindicação. 

(B) Os antiagregantes plaquetários devem ser 

iniciados antes da realização da tomografia. 

(C) Em pacientes com AVC hipertensos, 
concomitantemente, é fundamental a redução da 
pressão arterial sistêmica. 

(D) A artéria cerebral posterior é o vaso mais 
comumente acometido em acidentes vasculares 
isquêmicos. 

(E) Os acidentes vasculares isquêmicos são mais 
comuns do que os hemorrágicos. 

 

30 

A Doença de Parkinson é uma doença 
neurodegenerativa. Ela ocorre pelo depósito de 
sinucleína nos neurônios. Dentre as alternativas a 
seguir, qual medicação NÃO é utilizada no 
tratamento do Parkinson? 

 

(A) Amantadina. 

(B) Inibidores da MAO tipo B. 

(C) Antipsicóticos. 

(D) Agonistas dopaminérgicos. 

(E) Inibidores de catelol-O-metiltransferase. 
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31 

Paciente de 52 anos, do sexo masculino, dá 
entrada em pronto-socorro por queixa de 
taquicardia e ansiedade intensa. Refere sensação 
de que seu coração “sairá pela boca”. Nega 
outras queixas. Histórico de HAS, em uso de 
losartana. O exame físico indica: T: 36ºC;                   
FR: 11irpm; FC: 150bpm; PA: 110x80mmhg. REG, 
corado, hidratado, comunicativo, Glasgow 15. AC 
de difícil ausculta devido à taquicardia, AP sem 
alterações. ECG apresentando FC de 150bpm, 
complexo QRS estreito, sem onda T. É realizada 
manobra vagal sem melhora do quadro. Qual 
medicação deverá ser administrada conforme o 
protocolo do ACLS? 

 

(A) Adenosina. 

(B) Adrenalina. 

(C) Propranolol. 

(D) Metoprolol. 

(E) Anlodipino. 

 

32 

A artrite reumatoide é uma doença crônica 
caracterizada por poliartrite simétrica periférica, 
que não tem causa definida. Acomete mais as 
mulheres e tem incidência entre 25-55 anos de 
idade. Assinale a alternativa correta em relação à 
artrite reumatoide. 

 

(A) É uma doença que é restrita às articulações. 

(B) É contraindicado o metotrexato para tratamento. 

(C) As articulações mais acometidas são as 
interfalangianas proximais e as 
metacarpofalangianas. 

(D) Os nódulos de Schomorl são achados comuns. 

(E) Para diagnóstico, é necessária a realização de 

RM articular. 

 

33 

A espondilite anquilosante é uma doença do 
grupo das espondiloartrites. Tem maior 
prevalência em homens e ocorre geralmente entre 
a segunda e a terceira década de vida. Assinale a 
alternativa correta em relação à espondilite 
anquilosante. 

 

(A) É uma doença que é restrita às articulações. 

(B) O teste de Schober modificado é uma ferramenta 
importante para avaliação nessa doença. 

(C) Não tem associação com doenças inflamatórias 

intestinais. 

(D) Nódulos de Heberden e Bouchard são achados 
clínicos comuns. 

(E) Não tem correlação com o antígeno de 

histocompatibilidade HLA-B27. 

 

34 

As doenças inflamatórias intestinais pertencem 
ao conjunto de doenças crônicas autoimunes. As 
duas principais são Doença de Chron e Retocolite 
Ulcerativa. Em relação à Doença de Chron e à 
RCU, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É mais comum encontrar espondilite 
anquilosante em portadores de Retocolite 
Ulcerativa. 

(B) Ulcerações aftoides e abscesso de criptas com 
agregados indefinidos de macrófagos, que 
formam granulomas não caseosos em todas as 
camadas da parede intestinal, são achados 
microscópicos patognomônicos de Retocolite 
Ulcerativa. 

(C) Ao contrário da Doença de Chron, a Retocolite 

Ulcerativa é um processo inflamatório transmural. 

(D) O eritema nodoso é a manifestação 
dermatológica mais comum em pacientes com 
Doença Inflamatória Intestinal. 

(E) Não são observadas manifestações oculares em 

pacientes com doença inflamatória intestinal. 

 

35 

O delirium é um estado confusional agudo. Ele 
resulta de distúrbios difusos nas regiões corticais 
e subcorticais do cérebro. Em relação ao delirium, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Cateterismo vesical, contensão física, privação 
sensitiva e de sono, acréscimo de 3 ou mais 
medicamentos novos são fatores de risco 
hospitalares. 

(B) Paciente com demência preexistente é 
susceptível a episódio de delirium. 

(C) O diagnóstico é clínico. Uma ferramenta muito 

utilizada para o rastreamento é o CAM (método 
de avaliação de confusão). 

(D) Hospitalização, distúrbio metabólico, intoxicação 
e infecção são causas comuns. 

(E) O tratamento farmacêutico é o único eficaz. 
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36 

Hemorragia digestiva é um distúrbio 
gastrointestinal responsável por grande número 
de internações. Com o passar dos anos, a 
incidência dessa doença vem diminuindo devido 
ao surgimento de novas drogas e exames 
laboratoriais mais modernos. Em relação à 
hemorragia digestiva, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Etilismo é fator de risco para lacerações mallory-
weiss. 

(B) Úlceras pépticas são as principais causas de 

hemorragia digestiva alta. 

(C) Hemorragias, fissuras e doença diverticular são 
as causas mais comuns de hemorragia digestiva 
baixa. 

(D) O tratamento mais eficaz de hemorragia digestiva 

são inibidores de bomba de prótons via oral. 

(E) A combinação de tratamento endoscópico e 
clínico é mais eficaz para varizes esofágicas do 
que um deles isolado. 

 

37 

A infecção do trato urinário é muito comum. Ela 
pode ser dividida entre uretrite, cistite e 
pielonefrite. O sintoma mais comum é a disúria, 
podendo ter outros sintomas associados 
dependendo do local de acometimento. Assinale a 
alternativa correta em relação às infecções de 
trato urinário. 

 

(A) Os bacilos gram-negativos são responsáveis pela 

maior parte das infecções de urina. 

(B) Leveduras não causam infecções de urina 
complicadas. 

(C) Os antibióticos de primeira escolha para uretrites 

são as quinolonas. 

(D) Os antibióticos beta-lactâmicos são 
contraindicados para o tratamento de cistites. 

(E) É mais comum acometer homens do que 

mulheres. 

 

38 

Paciente de 78 anos procura ajuda em pronto-
socorro por taquicardia e mal-estar há 5 dias. O 
plantonista solicita um ECG de 12 derivações e 
são visualizadas ondas de padrão serrilhado e FC 
155bpm. Diante desse quadro clínico, qual é o 
provável diagnóstico e conduta? 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio e angioplastia. 

(B) Fibrilação atrial e amiodarona. 

(C) Taquicardia supraventricular e adenosina. 

(D) Flutter atrial e amiodarona. 

(E) Miocardite e nitroprussiato. 

 

39 

A fibrilação atrial é uma cardiopatia caracterizada 
por ativação atrial desorganizada, rápida e 
irregular, associada à perda de contração atrial e 
de frequência ventricular. Diabetes, hipertensão 
arterial sistêmica e obesidade são fatores de 
risco. Além disso, a chance de um acidente 
vascular cerebral aumenta em 5x quando o 
paciente é portador de FA. Com isso há indicação 
de anticoagulação para alguns pacientes. Para 
avaliar o risco de eventos tromboembólicos, tem-
se o escore CHA2DS2-VASc. Assinale a 
alternativa que apresenta os fatores que são 
avaliados nesse escore. 

 

(A) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
idade maior que 75 anos, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo feminino. 

(B) Insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência 
hepática, albumina, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo feminino. 

(C) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
albumina, DM, IAM, idade 65-74 anos e sexo 
masculino. 

(D) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
idade maior que 75 anos, DM, AVC/AIT ou 
tromboembolismo e doença vascular, idade 65-
74 anos e sexo masculino. 

(E) Insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, 
IAM, DM, albumina, idade 65-74 anos e sexo 
feminino. 

 

40 

Paciente de 19 anos procura ajuda em pronto-
socorro por quadro de taquicardia, fadiga, 
dispneia aos moderados esforços e desconforto 
torácico há 7 dias. Refere quadro de amigdalite há 
2 semanas. Nega comorbidades e outras queixas. 
Foi solicitado ECG que indicou 
supradesnivelamento em derivação dIII e aVF, 
com enzimas cardíacas elevadas. Diante do 
quadro clínico exposto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Trata-se de um caso de miocardite viral. 

(B) Trata-se de um caso de fibrilação atrial. 

(C) Trata-se de um caso de flutter atrial. 

(D) Trata-se de um caso de insuficiência aórtica. 

(E) Trata-se de um caso de hipertensão pulmonar. 
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41 

A doença pulmonar obstrutiva crônica é 
caracterizada por fluxo aéreo limitado não 
totalmente reversível, associado a sintomas 
respiratórios persistentes. Ela inclui a presença 
de enfisema, o qual é caracterizado por destruição 
de alvéolos e dilatação de espaços aéreos. 
Assinale a alternativa correta referente a essa 
doença. 

 

(A) É comum encontrar redução de VEF1 e aumento 
de VEF1/CVF na espirometria de um paciente 
com DPOC. 

(B) Os antagonistas de receptores de leucotrienos 
são medicações de primeira escolha para tratar 
as exacerbações. 

(C) O enfisema panlobular é o tipo mais frequente 

associado ao tabagismo. 

(D) Pacientes classificados em GOLD 1 tem extenso 
enfisema pulmonar. 

(E) A deficiência de alfa1-antitripsina é um fator de 
risco para a DPOC. 

 

42 

A calculose renal, ou nefrolitíase, é uma condição 
muito comum, caracterizada por intensa dor. É 
mais comum em homens brancos e está 
amplamente ligada à dieta alimentar que o 
paciente adota. Em relação à calculose renal, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os cálculos de cistina somente ocorrem quando 

o trato urinário superior está infectado por 
bactérias produtoras de urease. 

(B) Os cálculos de ácido úrico são mais comuns em 
pacientes com hiperparatireoidismo. 

(C) O exame padrão ouro para o diagnóstico é a 

ultrassonografia. 

(D) A prevenção de cálculos de cálcio pode ser feita 
com uma dieta rica em frutas e legumes que 
aumentam o citrato urinário. 

(E) A alteração mais comum no exame de urina em 

nefrolitíase é a leucocitúria. 

 

43 

O pâncreas é um órgão responsável pela 
produção de diversas enzimas incluindo as 
enzimas digestivas e a insulina. A inflamação do 
pâncreas é conhecida como pancreatite. Assinale 
a alternativa INCORRETA a respeito dessa 
inflamação. 

 

(A) A pancreatite aguda pode ser induzida por álcool, 
fármacos, cálculos biliares e fatores metabólicos. 

(B) Dor abdominal típica em epigástrio e elevação de 
3x ou mais do nível sérico de lipase e/ou amilase 
são dados suficientes para fechar o diagnóstico 
de pancreatite. 

(C) Idade maior que 60 anos e obesidade são fatores 
de risco para pancreatite. 

(D) O tratamento é baseado em hidratação, 

antibioticoterapia e dieta rica em gorduras. 

(E) Paciente com pancreatite crônica pode 
apresentar níveis séricos normais de amilase. 

 

44 

A tireoide é uma glândula que produz os 
hormônios tireoideanos, que ajudam a manter a 
homeostase termogênica e metabólica no adulto. 
A deficiência na produção de hormônios da 
tireoide é definida como hipotireoidismo. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A deficiência de magnésio é a principal causa de 
hipotireoidismo no mundo. 

(B) Taquicardia, alopecia difusa e mixedema são 

sinais comuns de hipotireoidismo. 

(C) O metimazol é o fármaco de primeira escolha 
para o tratamento de hipotireoidismo. 

(D) O tratamento com iodo radioativo é mais eficaz 

do que o medicamentoso. 

(E) A tireoidite de Hashimoto é uma doença 
autoimune, incomum em crianças. 
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45 

O hipertireoidismo é a condição de função 
tireoidiana excessiva, podendo levar o paciente a 
um estado de tireotoxicose. Em relação ao 
hipertireoidismo, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A deficiência de iodo é a principal causa de 

hipertireoidismo no mundo. 

(B) A levotiroxina é o tratamento de primeira escolha 
para o hipertireoidismo. 

(C) O metimazol é um fármaco antitireoidiano 
utilizado para o tratamento de hipertireoidismo. 
Ele inibe a função da TPO, reduzindo a oxidação 
e a organificação do iodo. 

(D) Pacientes com doença de Graves não se 
beneficiam com o tratamento de iodo radioativo. 

(E) Cansaço, queda de cabelo e constipação 

intestinal são sintomas clássicos de doença de 
Graves. 

 

46 

A cetoacidose diabética é uma condição grave, 
que pode levar o paciente à morte. Nesse caso, o 
paciente apresenta náuseas, vômito, dor 
abdominal-taquipneia. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta um evento desencadeante de 
cetoacidose diabética. 

 

(A) Administração inadequada de insulina. 

(B) Quadros infecciosos. 

(C) Ingesta de drogas ilícitas. 

(D) Infarto agudo do miocárdio. 

(E) Alta ingesta de proteínas. 

 

47 

Paciente procura ajuda em pronto-socorro por 
queixa de dor abdominal e vômito há 1 dia. Ele 
refere que, há 1 dia, fez ingesta de 15 
comprimidos de paracetamol de 750mg, pois 
estava com muita dor de cabeça. Qual medicação 
você deve administrar em seu paciente para 
reverter o quadro clínico? 

 

(A) N-acetilcisteína. 

(B) Bicarbonato de sódio. 

(C) Nitroprussiato. 

(D) Benzodiazepénicos. 

(E) Anti-inflamatórios não esteroidais. 

 

48 

Paciente de 24 anos é levada ao pronto-socorro 
por tentativa de suicídio, fez uso de 2 frascos de 
clonazepam 2,5mg/ml há 1 hora. Ela se apresenta 
sonolenta e com confusão mental. Qual 
medicação você deve administrar nessa paciente 
para reverter o quadro clínico? 

 

(A) Flumazenil. 

(B) Neostigmina. 

(C) N-acetilcisteína. 

(D) Atropina. 

(E) Naloxona. 

 

49 

Paciente de 32 anos é trazida ao pronto-socorro 
por familiares, por quadro de confusão mental, 
dispneia e sonolência, após ingestão de 3 frascos 
de xarope de codeína, que estava utilizando para 
tratamento de tosse. Qual medicação você deve 
administrar nessa paciente para reverter o quadro 
clínico? 

 

(A) Neostigmina. 

(B) Naloxona. 

(C) Benzodiazepínicos. 

(D) Bicarbonato de sódio. 

(E) Anti-inflamatórios não esteroidais. 

 

50 

A doença de Alzheimer acomete, principalmente, 
pacientes com mais de 70 anos e com histórico 
familiar para a doença. A respeito da doença de 
Alzheimer, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O tratamento visa promover a cura do paciente. 

(B) Os primeiros sinais surgem com alterações 
motoras significativas. 

(C) No estágio final, há perda de julgamento crítico, 

de raciocínio e alteração do sono e da vigília. 

(D) Na ressonância nuclear magnética de crânio, 
pode-se observar a presença de corpos de Lewy 
na substância nigrans. 

(E) A medicação de primeira escolha para o 

tratamento é a levodopa. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Pneumonia é definida como infecção dos pulmões. Ela ocorre pela penetração de agentes infecciosos ou 
irritantes nos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Diante do exposto, defina pneumonia adquirida 
na comunidade, pneumonia nosocomial e pneumonia associada à ventilação mecânica. Indique os 
principais agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade, da pneumonia nosocomial, da 
pneumonia associada à ventilação mecânica e como é determinado seu tratamento, dando exemplo de 
uma medicação. Defina a CRB-65, aponte seus critérios e descreva como o seu escore é interpretado. 
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