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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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3 

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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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 

Sr. Rodolfo, 62 anos, com queixa de pirose e 
regurgitação há muitos anos, realizou Endoscopia 
Digestiva Alta (EDA). Além de esofagite erosiva 
grau “B” Los Angeles, constatou-se, no terço 
distal, presença de epitelização colunar no 
esôfago distal, medindo 2 cm de comprimento e 
acometimento de forma circunferencial (M2C2 – 
Praga), cuja biópsia demonstrou metaplasia 
intestinal sem presença de displasia. Após 
tratamento clínico, realizou-se nova EDA com 
mesmo resultado. A conduta mais adequada para 
esse paciente é 

 

(A) medidas antirrefluxo e nova EDA caso mudança 

da sintomatologia. 

(B) inibidores da bomba de prótons e EDA a cada 2 
anos. 

(C) ressecção endoscópica do Barrett. 

(D) repetir EDA com biópsia analisada por outro 

patologista. 

(E) encaminhar para tratamento cirúrgico. 

 

12 

No tratamento endoscópico da Acalasia do 
esôfago, o resultado terapêutico satisfatório em 
curto prazo pode ser através da injeção 
endoscópica de qual das substâncias a seguir? 

 

(A) Metacolina. 

(B) Nitroglicerina. 

(C) Toxina botulínica. 

(D) Bloqueador do canal de cálcio. 

(E) Monoetalonamina. 

 

13 

Dentre os pólipos a seguir, qual apresenta a maior 
probabilidade de degeneração maligna? 

 

(A) Adenoma tubular. 

(B) Adenoma viloso. 

(C) Pólipo hiperplásico. 

(D) Pólipo juvenil. 

(E) Adenoma séssil serrilhado. 

 

14 

Mulher de 55 anos chega ao pronto-socorro com 
quadro de dor abdominal difusa, vômitos, 
taquicardia e febre, associado a aumento de 
amilase. Nesse caso, qual diagnóstico a seguir 
pode ser descartado? 

 

(A) Diverticulite do cólon. 

(B) Pancreatite aguda. 

(C) Infarto agudo do miocárdio. 

(D) Úlcera péptica perfurada. 

(E) Isquemia intestinal. 

 

15 

A principal causa de pancreatite crônica é 

 

(A) cálculo biliar. 

(B) medicamento. 

(C) idiopatia. 

(D) álcool. 

(E) desnutrição. 

 

16 

Segundo a classificação de Borrmann, o 
adenocarcinoma gástrico que apresenta lesão 
ulcerada com bordas elevadas pode ser 
considerado como do tipo 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) IV. 

(E) V. 

 

17 

Qual dos exames a seguir é considerado padrão 
ouro para o diagnóstico de Doença do Refluxo 
Gastroesofágico? 

 

(A) Endosocpia digestiva alta com biópsia. 

(B) Radiografia contrastada de esôfago, estômago e 

duodeno. 

(C) PHmetria de 24 horas. 

(D) Cintilografia. 

(E) Manometria esofágica. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Gastroenterologia  Tipo  01 – Página 6 

 

18 

A infecção crônica por H. pylori NÃO está 
associada a qual das enfermidades a seguir? 

 

(A) Adenocarcinoma gástrico. 

(B) Doença do refluxo gastroesofágico. 

(C) Úlcera duodenal. 

(D) Úlcera gástrica. 

(E) Linfoma gástrico. 

 

19 

Qual é o agente etiológico da colite 
pseudomembranosa? 

 

(A) Escherichia coli. 

(B) Clostridium difficile. 

(C) Bacteroides fragilis. 

(D) Staphilococcus aureus. 

(E) Clorstridium homlinum. 

 

20 

JC, 22 anos, sexo masculino, apresenta-se com 
diarreia crônica há 3 meses, associada à perda 
ponderal e, por último, a enterorragias. 
Videocolonoscopia com achados inflamatórios 
desde reto até ceco, mais intenso no reto e no 
sigmoide, biopsia compatível com retocolite 
ulcerativa. Inicialmente, foi tratado com 
azatioprina e corticoterapia, fez pancitopenia, 
sendo mantido apenas com corticoide e 
mesalazina. Nesse caso, a melhor opção 
terapêutica para esse paciente é 

 

(A) manter corticoterapia e associar vedolizumabe. 

(B) considerar falha e iniciar infliximabe. 

(C) manter corticoterapia e associar ciclosporina. 

(D) manter corticoterapia e associar ciclosporina e 
infliximabe. 

(E) colectomia é a opção mais adequada na falha de 

corticoide e azatioprina. 

 

21 

Marcio, 58 anos, em uso de AINES devido à 
contusão muscular após partida de futebol, é 
admitido na emergência com quadro de 
hematêmese. Recebeu expansão volêmica com 
cristaloides e dois concentrados de hemácias. A 
endoscopia digestiva alta demonstrou úlcera 
duodenal com vaso visível, que foi coagulado 
após estabilização do quadro. Doze horas após, o 
paciente apresenta novo episódio de 
hematêmese. Acerca do tratamento da hemorragia 
digestiva, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. As úlceras duodenais na parede posterior 
raramente sangram. 

II. O uso de AINE e o H. pylori são responsáveis 
por 80% dos casos de hemorragia digestiva 
alta. 

III. Pressão arterial sistólica menor que 80 na 
admissão e alteração do estado mental são 
fatores de mau prognóstico na admissão. 

IV. A presença de vaso visível na endoscopia 
indica possibilidade de ressangramento de 
até 80%. 

V. O uso de inibidores da bomba de prótons não 
está indicado em casos de úlceras tratadas 
adequadamente com escleroterapia. 

 

(A) Apenas II, III e IV. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II, III e V. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) Apenas III, IV e V. 

 

22 

A pancreatojejunostomia longitudinal (Cirurgia de 
Puestow) é utilizada para tratamento da 
pancreatite 

 

(A) crônica que evolui com formação de pseudocisto 

de cabeça do pâncreas. 

(B) aguda que evolui com abscesso. 

(C) crônica que evolui com formação de pseudocisto 
de cauda do pâncreas. 

(D) aguda que evolui com formação de pseudocisto. 

(E) crônica com dilatação do ducto pancreático 
principal. 
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23 

Em quadros de pancreatite aguda, qual dos 
marcadores a seguir possui valor prognóstico? 

 

(A) Amilase. 

(B) Lipase. 

(C) Secretina. 

(D) Fosfolipase A. 

(E) Proteína C Reativa. 

 

24 

Um paciente masculino, 76 anos, usuário de 
clopidogrel e AAS por insuficiência coronariana 
crônica, apresenta ulcera gástrica Forrest IB. A 
melhor conduta endoscópica para esse paciente é 

 

(A) hemostasia com adrenalina e clipe metálico. 

(B) somente hemostasia com adrenalina é suficiente. 

(C) hemostasia com adrenalina e posterior solução 

de ethamolin. 

(D) alcoolização do vaso visível é a melhor opção. 

(E) na impossibilidade de visualização do vaso, 
plasma argônio em toda área é necessário. 

 

25 

Um paciente com epigastralgia há vários meses 
foi submetido à endoscopia digestiva alta, 
encontrando-se lesão em antro sugestiva de 
câncer gástrico. A análise histopatológica revelou 
lesão neoplásica acometendo até submucosa. O 
próximo passo a seguir e o tratamento mais 
adequado é 

 

(A) gastrectomia, sendo total se o achado tiver 

acometimento linfonodal intraoperatório. 

(B) ultrassom endoscópico e acometimento 
linfonodal, gastrectomia. 

(C) ultrassom endoscópico e acometimento 

linfonodal periférico, mucosectomia. 

(D) PET SCAN e acometimento linfonodal, 
gastrectomia total. 

(E) tomografia de abdome para avaliação de 
metástases e gastrectomia total. 

 

26 

Uma mulher de 44 anos tem diarreia crônica há 5 
meses, quadro de inflamações articulares e olho 
vermelho o qual foi diagnosticado como uveíte 
anterior. Achados endoscópicos e 
anatomopatológicos não diferenciaram a doença 
inflamatória intestinal. Qual achado pode sugerir a 
melhor definição da doença inflamatória dessa 
paciente? 

 

(A) A presença do pioderma gangrenoso é sugestivo 
de doença de Crohn. 

(B) A presença da anemia por deficiência de 

vitamina B12 é sugestiva de Crohn. 

(C) A presença da uveíte é característica da 
retocolite ulcerativa. 

(D) Nesse caso, não há definição, devendo ser 

tratada como doença inflamatória apenas. 

(E) Presença do anticorpo antissacaromices é 
sugestiva de Crohn. 

 

27 

Jovem de 18 anos procura UBS para completar 
esquema vacinal e traz os seguintes resultados de 
sorologias: 

“HbsAg negativo / HBeAg negativo / Anti-HbC igM 
negativo / Anti-Hbc total reagente / Anti-HbE 
negativo / Anti-HbS positivo”. 

Em relação ao vírus da hepatite B, é correto 
afirmar que esse paciente está 

 

(A) infectado, infecção recente. 

(B) imunizado, resposta vacinal. 

(C) imunizado, infecção passada. 

(D) infectada, em remissão. 

(E) com hepatite crônica. 

 

28 

Sobre o esôfago de Barrett, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Ocorre a substituição do epitélio escamoso por 
epitélio colunar. Metaplasia intestinal é exigida 
para o diagnóstico. 

(B) O risco de transformação maligna é 

extremamente baixo.  

(C) É possível fazer o diagnóstico apenas com o 
aspecto endoscópico, sendo a biopsia obrigatória 
apenas se houver suspeita de neoplasia. 

(D) Uma vez diagnosticado, é mandatório realização 

de vigilância. 

(E) É condição pré-maligna para desenvolvimento de 
adenocarcinoma de esôfago distal. 
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29 

Em relação ao uso de antibióticos no tratamento 
de pacientes com sangramento digestivo agudo 
varicoso, é correto afirmar que 

 

(A) todo paciente com doença hepática avançada 
deve receber antibioticoprofilaxia na admissão 
hospitalar. 

(B) está indicado o uso apenas em pacientes com 
sinais clínicos e/ou laboratoriais de infecção. 

(C) deve ser usado antibióticos após a endoscopia 
digestiva alta em pacientes que passaram por 
alguma terapia endoscópica para controle do 
sangramento (ligadura elástica). 

(D) não se deve utilizar antibióticos em pacientes 
com doença hepática avançada. 

(E) somente é indicado o uso nos casos de HDA não 

varicosa.  

 

30 

Uma mulher de 55 anos apresenta-se com 
dispepsia insidiosa há 15 dias e, há 3 dias, queixa-
se de icterícia. US confirma colecistectomia prévia 
e um cálculo de 0,8 cm em ducto hepático direito 
próximo à bifurcação. Nesse caso, a opção de 
tratamento e o seguimento da paciente são: 

 

(A) uso de ácido ursodesoxicólico 15mg/kg resolve, 
não há necessidade de intervenção. 

(B) cirurgia bileodigestiva somente. 

(C) cirurgia bileodigestiva e uso contínuo de ácido 

ursodesoxicólico. 

(D) CPRE para retirada do cálculo e prótese 
metálica. 

(E) CPRE para retirada do cálculo e uso contínuo de 
ácido ursodesoxicólico. 

 

31 

DB, 38 anos, sexo masculino, apresenta-se 
subitamente com dor abdominal, vômitos e 
diarreia. Exames admissionais com amilase 6 
vezes do valor normal e US apresentando 
pâncreas levemente edemaciado confirmado por 
tomografia. Não apresenta cálculo em via biliar 
nem dilatação. Nega história de uso de álcool ou 
de medicamentos contínuos. Há 1 mês, refere 
quadro diarreico após ingesta de alimento 
suspeito, mas que durou apenas 3 dias, 
resolvendo-se espontaneamente. Nos diversos 
exames realizados, apresenta eletroforese de 
proteínas com elevação de fração gamaglobulina 
e fator antinuclear.  O diagnóstico mais provável é 

 

(A) vasculite do intestino delgado. 

(B) vasculite autoimune. 

(C) lúpus eritematoso sistêmico abdominal. 

(D) pancreatite autoimune. 

(E) pancreatite por vírus da caxumba. 

 

32 

A identificação de hipertrofia congênita do epitélio 
pigmentar da retina deve levar à suspeita de 

 

(A) agenesia anorretal. 

(B) doença de Hirschsprung. 

(C) doença de Crohn. 

(D) polipose adenomatosa familiar. 

(E) doença celíaca. 

 

33 

Um dos critérios para gravidade na pancreatite 
aguda é o APACHE II. Dentre as variáveis a seguir, 
qual NÃO faz parte dessa avaliação? 

 

(A) Hematócrito. 

(B) Cálcio sérico. 

(C) Escala de coma de Glasgow. 

(D) Temperatura. 

(E) Idade. 
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34 

Homem de 45 anos, com sintomas dispépticos 
crônicos, realizou endoscopia digestiva alta com 
biopsias, cujo resultado apontou linfoma MALT 
restrito à mucosa. Tomografia de tórax e abdome 
sem alterações. Qual é a melhor opção 
terapêutica para esse caso? 

 

(A) Tratar H. pylori e cirurgia. 

(B) Radioterapia e quimioterapia. 

(C) Imunoterapia e cirurgia. 

(D) Radioterapia e omeprazol. 

(E) Tratar H. pylori e omeprazol. 

 

35 

Em um paciente com quadro de diarreia crônica, a 
hipótese de supercrescimento bacteriano é 
favorecida devido à elevação do nível sérico de 

 

(A) folato. 

(B) fosfato. 

(C) ácido fólico. 

(D) gamaglobulina. 

(E) gliadina. 

 

36 

Um homem de 49 anos se apresenta com diarreia 
crônica há 6 meses, às vezes, 10 episódios por 
dia e com aspecto líquido. Perda de 5 quilos no 
período e sensação de calor facial. Exames 
toxicológicos, culturas, parasitológicos e 
gorduras fecais deram todos negativos. Faz uso 
apenas de escopolamina e dipirona e, às vezes, 
probiótico para alívio dos sintomas. US de 
abdome com nódulo hipoecoico de 2,5 cm 
isolado. Nesse caso, o exame a ser pedido e a 
hipótese mais sugestiva são: 

 

(A) ácido vanilmandélico; síndrome carcinoide. 

(B) ácido homovanílico; feocromocitoma. 

(C) ácido 5 indol acético; síndrome carcinoide. 

(D) peptídeo C; insulinoma. 

(E) serotonina; neoplasia endócrina múltipla. 

 

37 

Em caso de recém-nascido de mãe com hepatite B 
crônica (HbsAg + / HbeAg +), qual é a melhor 
conduta? 

 

(A) Acompanhamento com sorologias mensais após 
o parto. 

(B) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e 

acompanhamento sorológico do RN. 

(C) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e uma 
dose da vacina, logo após o parto. 

(D) Aplicação de uma dose de vacina e 

acompanhamento sorológico do RN. 

(E) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e duas 
doses de vacina no RN, logo após o parto. 

 

38 

O risco de evolução para insuficiência hepática 
aguda em uma hepatite aguda é sugerido por 

 

(A) transaminases pouco elevadas. 

(B) bilirrubina indireta mais elevada que a direta. 

(C) leucopenia. 

(D) tempo de protrombina aumentado. 

(E) dor persistente em hipocôndrio direito. 

 

39 

Sobre a classificação morfológica (Paris) utilizada 
para os pólipos do trato gastrointestinal, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Lesões são chamadas de superficiais quando 
sua aparência endoscópica sugere que há 
invasão somente da camada mucosa. 

(B) Câncer “de novo” possui origem de um adenoma 
serrilhado.  

(C) Pólipos hiperplásicos, juvenis e inflamatórios 
possuem significativa taxa de malignização. 

(D) O tipo O foi adicionado para caracterizar o câncer 
superficial e é dividido em três categorias; (0-I) 
para lesões protuberantes / (0-II) para lesões não 
protuberantes e não escavadas / (0-III) para 
lesões escavadas. 

(E) O tipo 0-Ip refere-se a pólipos sésseis. 
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40 

Em relação à classificação dos serviços de 
endoscopia e aos níveis de sedação, é correto 
afirmar que 

 

(A) a unidade tipo I pode realizar procedimentos com 
sedação leve. 

(B) procedimentos realizados sob sedação, em que o 
paciente responda a estímulos táteis ou verbais, 
podem ser realizados em unidades tipo II. 

(C) a unidade tipo III é reservada pela ANVISA 
exclusivamente para procedimentos sob 
anestesia geral em que o paciente apresente 
ausência de respostas, mesmo com estímulos 
dolorosos. 

(D) os serviços classificados como unidade tipo I são 
aqueles que podem realizar exames com 
sedação, desde que a ventilação espontânea e a 
função cardiovascular estejam preservadas. 

(E) a unidade tipo II realiza procedimentos sob 
qualquer nível de sedação. 

 

41 

Em relação à hepatite pelo vírus A, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Em geral, é aguda e autolimitada, evoluindo para 
a resolução clínica, bioquímica e histológica de 
forma rápida. 

(B) A principal via de transmissão é parenteral. 

(C) A vacina apresenta baixo índice de segurança e 

efetividade. 

(D) A presença do Anti-VHA igG no soro indica 
infecção aguda ou recente. 

(E) O quadro clínico típico se caracteriza pelo início 
insidioso e achados inespecíficos. 

 

42 

Em relação à Hepatite Delta, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) Tende a ser mais grave quando ocorre em 
coinfecção com o vírus da hepatite B. 

(B) Tende a ser mais grave quando ocorre como 
superinfecção com o vírus da hepatite B. 

(C) Tende a ser mais grave quando ocorre como 
infecção anterior a do vírus da hepatite B. 

(D) Tende a ser mais grave quando ocorre 
independente da infecção pelo vírus da              
hepatite B. 

(E) É sempre menos grave. 

 

43 

Qual das alternativas a seguir apresenta um fator 
de risco para o desenvolvimento do câncer 
colorretal na retocolite ulcerativa idiopática? 

 

(A) Doença de curta duração. 

(B) Severidade da RCUI. 

(C) Uso de drogas imunossupressoras. 

(D) Extensão da doença. 

(E) Uso prolongado de corticoide. 

 

44 

A dermatite herpetiforme pode estar relacionada à 

 

(A) doença celíaca. 

(B) retocolite ulcerativa. 

(C) AIDS. 

(D) cirrose hepática alcoólica. 

(E) diverticulose. 

 

45 

Poliarterite nodosa tem sido descrita como 
relacionada mais comumente ao vírus da hepatite 

 

(A) G. 

(B) D. 

(C) C. 

(D) B. 

(E) A. 

 

46 

Um homem de 55 anos iniciou quadro de prurido 
há alguns meses, sendo investigado 
primariamente com dermatologista, sendo 
encaminhado à gastroenterologia por elevações 
de gamaglutamiltransferase. Toda investigação 
viral, de doenças depósito e de síndromes 
metabólicas foram negativas. Refere consumir 
álcool social há 30 anos. Apresenta anticorpo 
antimitocôndria negativo. Fez colangiografia 
retrógrada endoscópica com estenoses 
concêntricas em grandes ductos biliares. O 
exame que está alterado e a doença provável do 
paciente são: 

 

(A) GamaGT; Doença hepática alcoólica. 

(B) Gama GT; Cirrose biliar primária. 

(C) Fosfatase alcalina; Cirrose biliar primária. 

(D) Fosfatase alcalina; Colangite Esclerosante 
primária. 

(E) 5 nucleotídase; Cirrose biliar primária. 
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47 

Colecistite aguda pode produzir as seguintes 
complicações, EXCETO 

 

(A) empiema. 

(B) perfuração. 

(C) gangrena. 

(D) fístula colecistoentérica. 

(E) pseudocisto. 

 

48 

Sobre a colecistite aguda, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Cerca de metade dos casos é alitiásica. 

(B) Na colecistite não complicada, a cultura da bile 
positiva é encontrada em 95% dos casos. 

(C) Ecografia é o método diagnóstico mais útil. 

(D) Na colecistite alitiásica, o tratamento clínico é o 

mais apropriado. 

(E) Colecistite aguda é contraindicação para 
tratamento videolaparoscópico. 

 

49 

Uma mulher de 52 anos, obesa, com 5 filhos, teve 
pequeno mal-estar há 5 dias, caracterizado por 
pequena dor epigástrica. Há 1 dia, com dor 
abdominal mais prolongada, vômitos e discreta 
distensão abdominal. Exames com elevação de 
enzimas canaliculares hepáticas e amilase 4 vezes 
acima do valor normal. Ultrassom e tomografia de 
abdome com contraste sem evidências de 
cálculos biliares ou distensão de colédoco. Para 
confirmar o diagnóstico de pancreatite biliar e a 
necessidade de colecistectomia, é necessário 

 

(A) colangiografia endoscópica retrógrada e 

papilotomia. 

(B) cintilografia de via biliar com contraste específico. 

(C) tomografia computadorizada com contraste biliar. 

(D) ultrassom endoscópico e evidenciar 

microcálculos. 

(E) esperar dilatação colédoco com ultrassom. 

 

50 

A composição principal dos cálculos primários do 
colédoco é 

 

(A) colesterol. 

(B) bilirrubinato de cálcio. 

(C) lecitina. 

(D) oxalato de cálcio. 

(E) colesterol e bilirrubina. 
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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 

Paciente com cirrose hepática acompanhado em ambulatório foi admitido em sala de emergência via 
regulação SAMU, apresentando hematêmese franca, volumosa. Ao exame, obnubilado, sonolento, 
taquicárdico FC 140, Pressão sistólica 70 mmHg, pulso periférico filiforme, perfusão capilar maior de 3 
segundos. Diante desse quadro, discorra sobre: (1) conduta imediata frente ao quadro de instabilidade 
hemodinâmica e choque; (2) uso racional de drogas vasoativas/volume (cristaloide) e uso de concentrado 
de hemácias; (3) terapia endoscópica adequada e tempo da realização; (4) antibioticoterapia/uso de 
sondas e  (5), no caso falha de tratamento, comentar sobre cirurgias propostas e utilização de 
hemodinâmica (embolização e /ou stents). 
 
1 
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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 

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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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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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 composição principal dos cálculos primários do 
colédoco é 

 

(A) colesterol. 

(B) bilirrubinato de cálcio. 

(C) lecitina. 

(D) oxalato de cálcio. 

(E) colesterol e bilirrubina. 

 

12 

Sr. Rodolfo, 62 anos, com queixa de pirose e 
regurgitação há muitos anos, realizou Endoscopia 
Digestiva Alta (EDA). Além de esofagite erosiva 
grau “B” Los Angeles, constatou-se, no terço 
distal, presença de epitelização colunar no 
esôfago distal, medindo 2 cm de comprimento e 
acometimento de forma circunferencial (M2C2 – 
Praga), cuja biópsia demonstrou metaplasia 
intestinal sem presença de displasia. Após 
tratamento clínico, realizou-se nova EDA com 
mesmo resultado. A conduta mais adequada para 
esse paciente é 

 

(A) medidas antirrefluxo e nova EDA caso mudança 
da sintomatologia. 

(B) inibidores da bomba de prótons e EDA a cada 2 

anos. 

(C) ressecção endoscópica do Barrett. 

(D) repetir EDA com biópsia analisada por outro 
patologista. 

(E) encaminhar para tratamento cirúrgico. 

 

13 

No tratamento endoscópico da Acalasia do 
esôfago, o resultado terapêutico satisfatório em 
curto prazo pode ser através da injeção 
endoscópica de qual das substâncias a seguir? 

 

(A) Metacolina. 

(B) Nitroglicerina. 

(C) Toxina botulínica. 

(D) Bloqueador do canal de cálcio. 

(E) Monoetalonamina. 

 

14 

Dentre os pólipos a seguir, qual apresenta a maior 
probabilidade de degeneração maligna? 

 

(A) Adenoma tubular. 

(B) Adenoma viloso. 

(C) Pólipo hiperplásico. 

(D) Pólipo juvenil. 

(E) Adenoma séssil serrilhado. 

 

15 

Mulher de 55 anos chega ao pronto-socorro com 
quadro de dor abdominal difusa, vômitos, 
taquicardia e febre, associado a aumento de 
amilase. Nesse caso, qual diagnóstico a seguir 
pode ser descartado? 

 

(A) Diverticulite do cólon. 

(B) Pancreatite aguda. 

(C) Infarto agudo do miocárdio. 

(D) Úlcera péptica perfurada. 

(E) Isquemia intestinal. 

 

16 

A principal causa de pancreatite crônica é 

 

(A) cálculo biliar. 

(B) medicamento. 

(C) idiopatia. 

(D) álcool. 

(E) desnutrição. 

 

17 

Segundo a classificação de Borrmann, o 
adenocarcinoma gástrico que apresenta lesão 
ulcerada com bordas elevadas pode ser 
considerado como do tipo 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) IV. 

(E) V. 
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18 

Qual dos exames a seguir é considerado padrão 
ouro para o diagnóstico de Doença do Refluxo 
Gastroesofágico? 

 

(A) Endosocpia digestiva alta com biópsia. 

(B) Radiografia contrastada de esôfago, estômago e 

duodeno. 

(C) PHmetria de 24 horas. 

(D) Cintilografia. 

(E) Manometria esofágica. 

 

19 

A infecção crônica por H. pylori NÃO está 
associada a qual das enfermidades a seguir? 

 

(A) Adenocarcinoma gástrico. 

(B) Doença do refluxo gastroesofágico. 

(C) Úlcera duodenal. 

(D) Úlcera gástrica. 

(E) Linfoma gástrico. 

 

20 

Qual é o agente etiológico da colite 
pseudomembranosa? 

 

(A) Escherichia coli. 

(B) Clostridium difficile. 

(C) Bacteroides fragilis. 

(D) Staphilococcus aureus. 

(E) Clorstridium homlinum. 

 

21 

JC, 22 anos, sexo masculino, apresenta-se com 
diarreia crônica há 3 meses, associada à perda 
ponderal e, por último, a enterorragias. 
Videocolonoscopia com achados inflamatórios 
desde reto até ceco, mais intenso no reto e no 
sigmoide, biopsia compatível com retocolite 
ulcerativa. Inicialmente, foi tratado com 
azatioprina e corticoterapia, fez pancitopenia, 
sendo mantido apenas com corticoide e 
mesalazina. Nesse caso, a melhor opção 
terapêutica para esse paciente é 

 

(A) manter corticoterapia e associar vedolizumabe. 

(B) considerar falha e iniciar infliximabe. 

(C) manter corticoterapia e associar ciclosporina. 

(D) manter corticoterapia e associar ciclosporina e 
infliximabe. 

(E) colectomia é a opção mais adequada na falha de 

corticoide e azatioprina. 

 

22 

Marcio, 58 anos, em uso de AINES devido à 
contusão muscular após partida de futebol, é 
admitido na emergência com quadro de 
hematêmese. Recebeu expansão volêmica com 
cristaloides e dois concentrados de hemácias. A 
endoscopia digestiva alta demonstrou úlcera 
duodenal com vaso visível, que foi coagulado 
após estabilização do quadro. Doze horas após, o 
paciente apresenta novo episódio de 
hematêmese. Acerca do tratamento da hemorragia 
digestiva, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. As úlceras duodenais na parede posterior 
raramente sangram. 

II. O uso de AINE e o H. pylori são responsáveis 
por 80% dos casos de hemorragia digestiva 
alta. 

III. Pressão arterial sistólica menor que 80 na 
admissão e alteração do estado mental são 
fatores de mau prognóstico na admissão. 

IV. A presença de vaso visível na endoscopia 
indica possibilidade de ressangramento de 
até 80%. 

V. O uso de inibidores da bomba de prótons não 
está indicado em casos de úlceras tratadas 
adequadamente com escleroterapia. 

 

(A) Apenas II, III e IV. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II, III e V. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) Apenas III, IV e V. 

 

23 

A pancreatojejunostomia longitudinal (Cirurgia de 
Puestow) é utilizada para tratamento da 
pancreatite 

 

(A) crônica que evolui com formação de pseudocisto 

de cabeça do pâncreas. 

(B) aguda que evolui com abscesso. 

(C) crônica que evolui com formação de pseudocisto 
de cauda do pâncreas. 

(D) aguda que evolui com formação de pseudocisto. 

(E) crônica com dilatação do ducto pancreático 
principal. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Gastroenterologia  Tipo  02 – Página 7 

 

24 

Em quadros de pancreatite aguda, qual dos 
marcadores a seguir possui valor prognóstico? 

 

(A) Amilase. 

(B) Lipase. 

(C) Secretina. 

(D) Fosfolipase A. 

(E) Proteína C Reativa. 

 

25 

Um paciente masculino, 76 anos, usuário de 
clopidogrel e AAS por insuficiência coronariana 
crônica, apresenta ulcera gástrica Forrest IB. A 
melhor conduta endoscópica para esse paciente é 

 

(A) hemostasia com adrenalina e clipe metálico. 

(B) somente hemostasia com adrenalina é suficiente. 

(C) hemostasia com adrenalina e posterior solução 

de ethamolin. 

(D) alcoolização do vaso visível é a melhor opção. 

(E) na impossibilidade de visualização do vaso, 
plasma argônio em toda área é necessário. 

 

26 

Um paciente com epigastralgia há vários meses 
foi submetido à endoscopia digestiva alta, 
encontrando-se lesão em antro sugestiva de 
câncer gástrico. A análise histopatológica revelou 
lesão neoplásica acometendo até submucosa. O 
próximo passo a seguir e o tratamento mais 
adequado é 

 

(A) gastrectomia, sendo total se o achado tiver 

acometimento linfonodal intraoperatório. 

(B) ultrassom endoscópico e acometimento 
linfonodal, gastrectomia. 

(C) ultrassom endoscópico e acometimento 

linfonodal periférico, mucosectomia. 

(D) PET SCAN e acometimento linfonodal, 
gastrectomia total. 

(E) tomografia de abdome para avaliação de 
metástases e gastrectomia total. 

 

27 

Uma mulher de 44 anos tem diarreia crônica há 5 
meses, quadro de inflamações articulares e olho 
vermelho o qual foi diagnosticado como uveíte 
anterior. Achados endoscópicos e 
anatomopatológicos não diferenciaram a doença 
inflamatória intestinal. Qual achado pode sugerir a 
melhor definição da doença inflamatória dessa 
paciente? 

 

(A) A presença do pioderma gangrenoso é sugestivo 
de doença de Crohn. 

(B) A presença da anemia por deficiência de 

vitamina B12 é sugestiva de Crohn. 

(C) A presença da uveíte é característica da 
retocolite ulcerativa. 

(D) Nesse caso, não há definição, devendo ser 

tratada como doença inflamatória apenas. 

(E) Presença do anticorpo antissacaromices é 
sugestiva de Crohn. 

 

28 

Jovem de 18 anos procura UBS para completar 
esquema vacinal e traz os seguintes resultados de 
sorologias: 

“HbsAg negativo / HBeAg negativo / Anti-HbC igM 
negativo / Anti-Hbc total reagente / Anti-HbE 
negativo / Anti-HbS positivo”. 

Em relação ao vírus da hepatite B, é correto 
afirmar que esse paciente está 

 

(A) infectado, infecção recente. 

(B) imunizado, resposta vacinal. 

(C) imunizado, infecção passada. 

(D) infectada, em remissão. 

(E) com hepatite crônica. 

 

29 

Sobre o esôfago de Barrett, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Ocorre a substituição do epitélio escamoso por 
epitélio colunar. Metaplasia intestinal é exigida 
para o diagnóstico. 

(B) O risco de transformação maligna é 

extremamente baixo.  

(C) É possível fazer o diagnóstico apenas com o 
aspecto endoscópico, sendo a biopsia obrigatória 
apenas se houver suspeita de neoplasia. 

(D) Uma vez diagnosticado, é mandatório realização 

de vigilância. 

(E) É condição pré-maligna para desenvolvimento de 
adenocarcinoma de esôfago distal. 
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30 

Em relação ao uso de antibióticos no tratamento 
de pacientes com sangramento digestivo agudo 
varicoso, é correto afirmar que 

 

(A) todo paciente com doença hepática avançada 
deve receber antibioticoprofilaxia na admissão 
hospitalar. 

(B) está indicado o uso apenas em pacientes com 
sinais clínicos e/ou laboratoriais de infecção. 

(C) deve ser usado antibióticos após a endoscopia 
digestiva alta em pacientes que passaram por 
alguma terapia endoscópica para controle do 
sangramento (ligadura elástica). 

(D) não se deve utilizar antibióticos em pacientes 
com doença hepática avançada. 

(E) somente é indicado o uso nos casos de HDA não 

varicosa.  

 

31 

Uma mulher de 55 anos apresenta-se com 
dispepsia insidiosa há 15 dias e, há 3 dias, queixa-
se de icterícia. US confirma colecistectomia prévia 
e um cálculo de 0,8 cm em ducto hepático direito 
próximo à bifurcação. Nesse caso, a opção de 
tratamento e o seguimento da paciente são: 

 

(A) uso de ácido ursodesoxicólico 15mg/kg resolve, 
não há necessidade de intervenção. 

(B) cirurgia bileodigestiva somente. 

(C) cirurgia bileodigestiva e uso contínuo de ácido 

ursodesoxicólico. 

(D) CPRE para retirada do cálculo e prótese 
metálica. 

(E) CPRE para retirada do cálculo e uso contínuo de 
ácido ursodesoxicólico. 

 

32 

DB, 38 anos, sexo masculino, apresenta-se 
subitamente com dor abdominal, vômitos e 
diarreia. Exames admissionais com amilase 6 
vezes do valor normal e US apresentando 
pâncreas levemente edemaciado confirmado por 
tomografia. Não apresenta cálculo em via biliar 
nem dilatação. Nega história de uso de álcool ou 
de medicamentos contínuos. Há 1 mês, refere 
quadro diarreico após ingesta de alimento 
suspeito, mas que durou apenas 3 dias, 
resolvendo-se espontaneamente. Nos diversos 
exames realizados, apresenta eletroforese de 
proteínas com elevação de fração gamaglobulina 
e fator antinuclear.  O diagnóstico mais provável é 

 

(A) vasculite do intestino delgado. 

(B) vasculite autoimune. 

(C) lúpus eritematoso sistêmico abdominal. 

(D) pancreatite autoimune. 

(E) pancreatite por vírus da caxumba. 

 

33 

A identificação de hipertrofia congênita do epitélio 
pigmentar da retina deve levar à suspeita de 

 

(A) agenesia anorretal. 

(B) doença de Hirschsprung. 

(C) doença de Crohn. 

(D) polipose adenomatosa familiar. 

(E) doença celíaca. 

 

34 

Um dos critérios para gravidade na pancreatite 
aguda é o APACHE II. Dentre as variáveis a seguir, 
qual NÃO faz parte dessa avaliação? 

 

(A) Hematócrito. 

(B) Cálcio sérico. 

(C) Escala de coma de Glasgow. 

(D) Temperatura. 

(E) Idade. 
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35 

Homem de 45 anos, com sintomas dispépticos 
crônicos, realizou endoscopia digestiva alta com 
biopsias, cujo resultado apontou linfoma MALT 
restrito à mucosa. Tomografia de tórax e abdome 
sem alterações. Qual é a melhor opção 
terapêutica para esse caso? 

 

(A) Tratar H. pylori e cirurgia. 

(B) Radioterapia e quimioterapia. 

(C) Imunoterapia e cirurgia. 

(D) Radioterapia e omeprazol. 

(E) Tratar H. pylori e omeprazol. 

 

36 

Em um paciente com quadro de diarreia crônica, a 
hipótese de supercrescimento bacteriano é 
favorecida devido à elevação do nível sérico de 

 

(A) folato. 

(B) fosfato. 

(C) ácido fólico. 

(D) gamaglobulina. 

(E) gliadina. 

 

37 

Um homem de 49 anos se apresenta com diarreia 
crônica há 6 meses, às vezes, 10 episódios por 
dia e com aspecto líquido. Perda de 5 quilos no 
período e sensação de calor facial. Exames 
toxicológicos, culturas, parasitológicos e 
gorduras fecais deram todos negativos. Faz uso 
apenas de escopolamina e dipirona e, às vezes, 
probiótico para alívio dos sintomas. US de 
abdome com nódulo hipoecoico de 2,5 cm 
isolado. Nesse caso, o exame a ser pedido e a 
hipótese mais sugestiva são: 

 

(A) ácido vanilmandélico; síndrome carcinoide. 

(B) ácido homovanílico; feocromocitoma. 

(C) ácido 5 indol acético; síndrome carcinoide. 

(D) peptídeo C; insulinoma. 

(E) serotonina; neoplasia endócrina múltipla. 

 

38 

Em caso de recém-nascido de mãe com hepatite B 
crônica (HbsAg + / HbeAg +), qual é a melhor 
conduta? 

 

(A) Acompanhamento com sorologias mensais após 
o parto. 

(B) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e 

acompanhamento sorológico do RN. 

(C) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e uma 
dose da vacina, logo após o parto. 

(D) Aplicação de uma dose de vacina e 

acompanhamento sorológico do RN. 

(E) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e duas 
doses de vacina no RN, logo após o parto. 

 

39 

O risco de evolução para insuficiência hepática 
aguda em uma hepatite aguda é sugerido por 

 

(A) transaminases pouco elevadas. 

(B) bilirrubina indireta mais elevada que a direta. 

(C) leucopenia. 

(D) tempo de protrombina aumentado. 

(E) dor persistente em hipocôndrio direito. 

 

40 

Sobre a classificação morfológica (Paris) utilizada 
para os pólipos do trato gastrointestinal, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Lesões são chamadas de superficiais quando 
sua aparência endoscópica sugere que há 
invasão somente da camada mucosa. 

(B) Câncer “de novo” possui origem de um adenoma 
serrilhado.  

(C) Pólipos hiperplásicos, juvenis e inflamatórios 
possuem significativa taxa de malignização. 

(D) O tipo O foi adicionado para caracterizar o câncer 
superficial e é dividido em três categorias; (0-I) 
para lesões protuberantes / (0-II) para lesões não 
protuberantes e não escavadas / (0-III) para 
lesões escavadas. 

(E) O tipo 0-Ip refere-se a pólipos sésseis. 
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41 

Em relação à classificação dos serviços de 
endoscopia e aos níveis de sedação, é correto 
afirmar que 

 

(A) a unidade tipo I pode realizar procedimentos com 
sedação leve. 

(B) procedimentos realizados sob sedação, em que o 
paciente responda a estímulos táteis ou verbais, 
podem ser realizados em unidades tipo II. 

(C) a unidade tipo III é reservada pela ANVISA 
exclusivamente para procedimentos sob 
anestesia geral em que o paciente apresente 
ausência de respostas, mesmo com estímulos 
dolorosos. 

(D) os serviços classificados como unidade tipo I são 
aqueles que podem realizar exames com 
sedação, desde que a ventilação espontânea e a 
função cardiovascular estejam preservadas. 

(E) a unidade tipo II realiza procedimentos sob 
qualquer nível de sedação. 

 

42 

Em relação à hepatite pelo vírus A, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Em geral, é aguda e autolimitada, evoluindo para 
a resolução clínica, bioquímica e histológica de 
forma rápida. 

(B) A principal via de transmissão é parenteral. 

(C) A vacina apresenta baixo índice de segurança e 

efetividade. 

(D) A presença do Anti-VHA igG no soro indica 
infecção aguda ou recente. 

(E) O quadro clínico típico se caracteriza pelo início 
insidioso e achados inespecíficos. 

 

43 

Em relação à Hepatite Delta, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) Tende a ser mais grave quando ocorre em 
coinfecção com o vírus da hepatite B. 

(B) Tende a ser mais grave quando ocorre como 
superinfecção com o vírus da hepatite B. 

(C) Tende a ser mais grave quando ocorre como 
infecção anterior a do vírus da hepatite B. 

(D) Tende a ser mais grave quando ocorre 
independente da infecção pelo vírus da              
hepatite B. 

(E) É sempre menos grave. 

 

44 

Qual das alternativas a seguir apresenta um fator 
de risco para o desenvolvimento do câncer 
colorretal na retocolite ulcerativa idiopática? 

 

(A) Doença de curta duração. 

(B) Severidade da RCUI. 

(C) Uso de drogas imunossupressoras. 

(D) Extensão da doença. 

(E) Uso prolongado de corticoide. 

 

45 

A dermatite herpetiforme pode estar relacionada à 

 

(A) doença celíaca. 

(B) retocolite ulcerativa. 

(C) AIDS. 

(D) cirrose hepática alcoólica. 

(E) diverticulose. 

 

46 

Poliarterite nodosa tem sido descrita como 
relacionada mais comumente ao vírus da hepatite 

 

(A) G. 

(B) D. 

(C) C. 

(D) B. 

(E) A. 

 

47 

Um homem de 55 anos iniciou quadro de prurido 
há alguns meses, sendo investigado 
primariamente com dermatologista, sendo 
encaminhado à gastroenterologia por elevações 
de gamaglutamiltransferase. Toda investigação 
viral, de doenças depósito e de síndromes 
metabólicas foram negativas. Refere consumir 
álcool social há 30 anos. Apresenta anticorpo 
antimitocôndria negativo. Fez colangiografia 
retrógrada endoscópica com estenoses 
concêntricas em grandes ductos biliares. O 
exame que está alterado e a doença provável do 
paciente são: 

 

(A) GamaGT; Doença hepática alcoólica. 

(B) Gama GT; Cirrose biliar primária. 

(C) Fosfatase alcalina; Cirrose biliar primária. 

(D) Fosfatase alcalina; Colangite Esclerosante 
primária. 

(E) 5 nucleotídase; Cirrose biliar primária. 
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48 

Colecistite aguda pode produzir as seguintes 
complicações, EXCETO 

 

(A) empiema. 

(B) perfuração. 

(C) gangrena. 

(D) fístula colecistoentérica. 

(E) pseudocisto. 

 

49 

Sobre a colecistite aguda, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Cerca de metade dos casos é alitiásica. 

(B) Na colecistite não complicada, a cultura da bile 
positiva é encontrada em 95% dos casos. 

(C) Ecografia é o método diagnóstico mais útil. 

(D) Na colecistite alitiásica, o tratamento clínico é o 

mais apropriado. 

(E) Colecistite aguda é contraindicação para 
tratamento videolaparoscópico. 

 

50 

Uma mulher de 52 anos, obesa, com 5 filhos, teve 
pequeno mal-estar há 5 dias, caracterizado por 
pequena dor epigástrica. Há 1 dia, com dor 
abdominal mais prolongada, vômitos e discreta 
distensão abdominal. Exames com elevação de 
enzimas canaliculares hepáticas e amilase 4 vezes 
acima do valor normal. Ultrassom e tomografia de 
abdome com contraste sem evidências de 
cálculos biliares ou distensão de colédoco. Para 
confirmar o diagnóstico de pancreatite biliar e a 
necessidade de colecistectomia, é necessário 

 

(A) colangiografia endoscópica retrógrada e 

papilotomia. 

(B) cintilografia de via biliar com contraste específico. 

(C) tomografia computadorizada com contraste biliar. 

(D) ultrassom endoscópico e evidenciar 

microcálculos. 

(E) esperar dilatação colédoco com ultrassom. 
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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 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Gastroenterologia  Tipo  02 – Página 13 

 

Discursiva 

1 

Paciente com cirrose hepática acompanhado em ambulatório foi admitido em sala de emergência via 
regulação SAMU, apresentando hematêmese franca, volumosa. Ao exame, obnubilado, sonolento, 
taquicárdico FC 140, Pressão sistólica 70 mmHg, pulso periférico filiforme, perfusão capilar maior de 3 
segundos. Diante desse quadro, discorra sobre: (1) conduta imediata frente ao quadro de instabilidade 
hemodinâmica e choque; (2) uso racional de drogas vasoativas/volume (cristaloide) e uso de concentrado 
de hemácias; (3) terapia endoscópica adequada e tempo da realização; (4) antibioticoterapia/uso de 
sondas e  (5), no caso falha de tratamento, comentar sobre cirurgias propostas e utilização de 
hemodinâmica (embolização e /ou stents). 
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
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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 
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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 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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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 

Uma mulher de 52 anos, obesa, com 5 filhos, teve 
pequeno mal-estar há 5 dias, caracterizado por 
pequena dor epigástrica. Há 1 dia, com dor 
abdominal mais prolongada, vômitos e discreta 
distensão abdominal. Exames com elevação de 
enzimas canaliculares hepáticas e amilase 4 vezes 
acima do valor normal. Ultrassom e tomografia de 
abdome com contraste sem evidências de 
cálculos biliares ou distensão de colédoco. Para 
confirmar o diagnóstico de pancreatite biliar e a 
necessidade de colecistectomia, é necessário 

 

(A) colangiografia endoscópica retrógrada e 

papilotomia. 

(B) cintilografia de via biliar com contraste específico. 

(C) tomografia computadorizada com contraste biliar. 

(D) ultrassom endoscópico e evidenciar 

microcálculos. 

(E) esperar dilatação colédoco com ultrassom. 

 

12 

A composição principal dos cálculos primários do 
colédoco é 

 

(A) colesterol. 

(B) bilirrubinato de cálcio. 

(C) lecitina. 

(D) oxalato de cálcio. 

(E) colesterol e bilirrubina. 

 

13 

Sr. Rodolfo, 62 anos, com queixa de pirose e 
regurgitação há muitos anos, realizou Endoscopia 
Digestiva Alta (EDA). Além de esofagite erosiva 
grau “B” Los Angeles, constatou-se, no terço 
distal, presença de epitelização colunar no 
esôfago distal, medindo 2 cm de comprimento e 
acometimento de forma circunferencial (M2C2 – 
Praga), cuja biópsia demonstrou metaplasia 
intestinal sem presença de displasia. Após 
tratamento clínico, realizou-se nova EDA com 
mesmo resultado. A conduta mais adequada para 
esse paciente é 

 

(A) medidas antirrefluxo e nova EDA caso mudança 

da sintomatologia. 

(B) inibidores da bomba de prótons e EDA a cada 2 
anos. 

(C) ressecção endoscópica do Barrett. 

(D) repetir EDA com biópsia analisada por outro 

patologista. 

(E) encaminhar para tratamento cirúrgico. 

 

14 

No tratamento endoscópico da Acalasia do 
esôfago, o resultado terapêutico satisfatório em 
curto prazo pode ser através da injeção 
endoscópica de qual das substâncias a seguir? 

 

(A) Metacolina. 

(B) Nitroglicerina. 

(C) Toxina botulínica. 

(D) Bloqueador do canal de cálcio. 

(E) Monoetalonamina. 

 

15 

Dentre os pólipos a seguir, qual apresenta a maior 
probabilidade de degeneração maligna? 

 

(A) Adenoma tubular. 

(B) Adenoma viloso. 

(C) Pólipo hiperplásico. 

(D) Pólipo juvenil. 

(E) Adenoma séssil serrilhado. 

 

16 

Mulher de 55 anos chega ao pronto-socorro com 
quadro de dor abdominal difusa, vômitos, 
taquicardia e febre, associado a aumento de 
amilase. Nesse caso, qual diagnóstico a seguir 
pode ser descartado? 

 

(A) Diverticulite do cólon. 

(B) Pancreatite aguda. 

(C) Infarto agudo do miocárdio. 

(D) Úlcera péptica perfurada. 

(E) Isquemia intestinal. 

 

17 

A principal causa de pancreatite crônica é 

 

(A) cálculo biliar. 

(B) medicamento. 

(C) idiopatia. 

(D) álcool. 

(E) desnutrição. 
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18 

Segundo a classificação de Borrmann, o 
adenocarcinoma gástrico que apresenta lesão 
ulcerada com bordas elevadas pode ser 
considerado como do tipo 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) IV. 

(E) V. 

 

19 

Qual dos exames a seguir é considerado padrão 
ouro para o diagnóstico de Doença do Refluxo 
Gastroesofágico? 

 

(A) Endosocpia digestiva alta com biópsia. 

(B) Radiografia contrastada de esôfago, estômago e 
duodeno. 

(C) PHmetria de 24 horas. 

(D) Cintilografia. 

(E) Manometria esofágica. 

 

20 

A infecção crônica por H. pylori NÃO está 
associada a qual das enfermidades a seguir? 

 

(A) Adenocarcinoma gástrico. 

(B) Doença do refluxo gastroesofágico. 

(C) Úlcera duodenal. 

(D) Úlcera gástrica. 

(E) Linfoma gástrico. 

 

21 

Qual é o agente etiológico da colite 
pseudomembranosa? 

 

(A) Escherichia coli. 

(B) Clostridium difficile. 

(C) Bacteroides fragilis. 

(D) Staphilococcus aureus. 

(E) Clorstridium homlinum. 

 

22 

JC, 22 anos, sexo masculino, apresenta-se com 
diarreia crônica há 3 meses, associada à perda 
ponderal e, por último, a enterorragias. 
Videocolonoscopia com achados inflamatórios 
desde reto até ceco, mais intenso no reto e no 
sigmoide, biopsia compatível com retocolite 
ulcerativa. Inicialmente, foi tratado com 
azatioprina e corticoterapia, fez pancitopenia, 
sendo mantido apenas com corticoide e 
mesalazina. Nesse caso, a melhor opção 
terapêutica para esse paciente é 

 

(A) manter corticoterapia e associar vedolizumabe. 

(B) considerar falha e iniciar infliximabe. 

(C) manter corticoterapia e associar ciclosporina. 

(D) manter corticoterapia e associar ciclosporina e 

infliximabe. 

(E) colectomia é a opção mais adequada na falha de 
corticoide e azatioprina. 

 

23 

Marcio, 58 anos, em uso de AINES devido à 
contusão muscular após partida de futebol, é 
admitido na emergência com quadro de 
hematêmese. Recebeu expansão volêmica com 
cristaloides e dois concentrados de hemácias. A 
endoscopia digestiva alta demonstrou úlcera 
duodenal com vaso visível, que foi coagulado 
após estabilização do quadro. Doze horas após, o 
paciente apresenta novo episódio de 
hematêmese. Acerca do tratamento da hemorragia 
digestiva, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. As úlceras duodenais na parede posterior 
raramente sangram. 

II. O uso de AINE e o H. pylori são responsáveis 
por 80% dos casos de hemorragia digestiva 
alta. 

III. Pressão arterial sistólica menor que 80 na 
admissão e alteração do estado mental são 
fatores de mau prognóstico na admissão. 

IV. A presença de vaso visível na endoscopia 
indica possibilidade de ressangramento de 
até 80%. 

V. O uso de inibidores da bomba de prótons não 
está indicado em casos de úlceras tratadas 
adequadamente com escleroterapia. 

 

(A) Apenas II, III e IV. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II, III e V. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) Apenas III, IV e V. 
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24 

A pancreatojejunostomia longitudinal (Cirurgia de 
Puestow) é utilizada para tratamento da 
pancreatite 

 

(A) crônica que evolui com formação de pseudocisto 
de cabeça do pâncreas. 

(B) aguda que evolui com abscesso. 

(C) crônica que evolui com formação de pseudocisto 
de cauda do pâncreas. 

(D) aguda que evolui com formação de pseudocisto. 

(E) crônica com dilatação do ducto pancreático 

principal. 

 

25 

Em quadros de pancreatite aguda, qual dos 
marcadores a seguir possui valor prognóstico? 

 

(A) Amilase. 

(B) Lipase. 

(C) Secretina. 

(D) Fosfolipase A. 

(E) Proteína C Reativa. 

 

26 

Um paciente masculino, 76 anos, usuário de 
clopidogrel e AAS por insuficiência coronariana 
crônica, apresenta ulcera gástrica Forrest IB. A 
melhor conduta endoscópica para esse paciente é 

 

(A) hemostasia com adrenalina e clipe metálico. 

(B) somente hemostasia com adrenalina é suficiente. 

(C) hemostasia com adrenalina e posterior solução 

de ethamolin. 

(D) alcoolização do vaso visível é a melhor opção. 

(E) na impossibilidade de visualização do vaso, 
plasma argônio em toda área é necessário. 

 

27 

Um paciente com epigastralgia há vários meses 
foi submetido à endoscopia digestiva alta, 
encontrando-se lesão em antro sugestiva de 
câncer gástrico. A análise histopatológica revelou 
lesão neoplásica acometendo até submucosa. O 
próximo passo a seguir e o tratamento mais 
adequado é 

 

(A) gastrectomia, sendo total se o achado tiver 
acometimento linfonodal intraoperatório. 

(B) ultrassom endoscópico e acometimento 

linfonodal, gastrectomia. 

(C) ultrassom endoscópico e acometimento 
linfonodal periférico, mucosectomia. 

(D) PET SCAN e acometimento linfonodal, 
gastrectomia total. 

(E) tomografia de abdome para avaliação de 

metástases e gastrectomia total. 

 

28 

Uma mulher de 44 anos tem diarreia crônica há 5 
meses, quadro de inflamações articulares e olho 
vermelho o qual foi diagnosticado como uveíte 
anterior. Achados endoscópicos e 
anatomopatológicos não diferenciaram a doença 
inflamatória intestinal. Qual achado pode sugerir a 
melhor definição da doença inflamatória dessa 
paciente? 

 

(A) A presença do pioderma gangrenoso é sugestivo 
de doença de Crohn. 

(B) A presença da anemia por deficiência de 

vitamina B12 é sugestiva de Crohn. 

(C) A presença da uveíte é característica da 
retocolite ulcerativa. 

(D) Nesse caso, não há definição, devendo ser 

tratada como doença inflamatória apenas. 

(E) Presença do anticorpo antissacaromices é 
sugestiva de Crohn. 
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Jovem de 18 anos procura UBS para completar 
esquema vacinal e traz os seguintes resultados de 
sorologias: 

“HbsAg negativo / HBeAg negativo / Anti-HbC igM 
negativo / Anti-Hbc total reagente / Anti-HbE 
negativo / Anti-HbS positivo”. 

Em relação ao vírus da hepatite B, é correto 
afirmar que esse paciente está 

 

(A) infectado, infecção recente. 

(B) imunizado, resposta vacinal. 

(C) imunizado, infecção passada. 

(D) infectada, em remissão. 

(E) com hepatite crônica. 

 

30 

Sobre o esôfago de Barrett, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Ocorre a substituição do epitélio escamoso por 

epitélio colunar. Metaplasia intestinal é exigida 
para o diagnóstico. 

(B) O risco de transformação maligna é 
extremamente baixo.  

(C) É possível fazer o diagnóstico apenas com o 
aspecto endoscópico, sendo a biopsia obrigatória 
apenas se houver suspeita de neoplasia. 

(D) Uma vez diagnosticado, é mandatório realização 
de vigilância. 

(E) É condição pré-maligna para desenvolvimento de 

adenocarcinoma de esôfago distal. 

 

31 

Em relação ao uso de antibióticos no tratamento 
de pacientes com sangramento digestivo agudo 
varicoso, é correto afirmar que 

 

(A) todo paciente com doença hepática avançada 

deve receber antibioticoprofilaxia na admissão 
hospitalar. 

(B) está indicado o uso apenas em pacientes com 
sinais clínicos e/ou laboratoriais de infecção. 

(C) deve ser usado antibióticos após a endoscopia 

digestiva alta em pacientes que passaram por 
alguma terapia endoscópica para controle do 
sangramento (ligadura elástica). 

(D) não se deve utilizar antibióticos em pacientes 
com doença hepática avançada. 

(E) somente é indicado o uso nos casos de HDA não 

varicosa.  

 

32 

Uma mulher de 55 anos apresenta-se com 
dispepsia insidiosa há 15 dias e, há 3 dias, queixa-
se de icterícia. US confirma colecistectomia prévia 
e um cálculo de 0,8 cm em ducto hepático direito 
próximo à bifurcação. Nesse caso, a opção de 
tratamento e o seguimento da paciente são: 

 

(A) uso de ácido ursodesoxicólico 15mg/kg resolve, 
não há necessidade de intervenção. 

(B) cirurgia bileodigestiva somente. 

(C) cirurgia bileodigestiva e uso contínuo de ácido 

ursodesoxicólico. 

(D) CPRE para retirada do cálculo e prótese 
metálica. 

(E) CPRE para retirada do cálculo e uso contínuo de 

ácido ursodesoxicólico. 

 

33 

DB, 38 anos, sexo masculino, apresenta-se 
subitamente com dor abdominal, vômitos e 
diarreia. Exames admissionais com amilase 6 
vezes do valor normal e US apresentando 
pâncreas levemente edemaciado confirmado por 
tomografia. Não apresenta cálculo em via biliar 
nem dilatação. Nega história de uso de álcool ou 
de medicamentos contínuos. Há 1 mês, refere 
quadro diarreico após ingesta de alimento 
suspeito, mas que durou apenas 3 dias, 
resolvendo-se espontaneamente. Nos diversos 
exames realizados, apresenta eletroforese de 
proteínas com elevação de fração gamaglobulina 
e fator antinuclear.  O diagnóstico mais provável é 

 

(A) vasculite do intestino delgado. 

(B) vasculite autoimune. 

(C) lúpus eritematoso sistêmico abdominal. 

(D) pancreatite autoimune. 

(E) pancreatite por vírus da caxumba. 

 

34 

A identificação de hipertrofia congênita do epitélio 
pigmentar da retina deve levar à suspeita de 

 

(A) agenesia anorretal. 

(B) doença de Hirschsprung. 

(C) doença de Crohn. 

(D) polipose adenomatosa familiar. 

(E) doença celíaca. 
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Um dos critérios para gravidade na pancreatite 
aguda é o APACHE II. Dentre as variáveis a seguir, 
qual NÃO faz parte dessa avaliação? 

 

(A) Hematócrito. 

(B) Cálcio sérico. 

(C) Escala de coma de Glasgow. 

(D) Temperatura. 

(E) Idade. 

 

36 

Homem de 45 anos, com sintomas dispépticos 
crônicos, realizou endoscopia digestiva alta com 
biopsias, cujo resultado apontou linfoma MALT 
restrito à mucosa. Tomografia de tórax e abdome 
sem alterações. Qual é a melhor opção 
terapêutica para esse caso? 

 

(A) Tratar H. pylori e cirurgia. 

(B) Radioterapia e quimioterapia. 

(C) Imunoterapia e cirurgia. 

(D) Radioterapia e omeprazol. 

(E) Tratar H. pylori e omeprazol. 

 

37 

Em um paciente com quadro de diarreia crônica, a 
hipótese de supercrescimento bacteriano é 
favorecida devido à elevação do nível sérico de 

 

(A) folato. 

(B) fosfato. 

(C) ácido fólico. 

(D) gamaglobulina. 

(E) gliadina. 

 

38 

Um homem de 49 anos se apresenta com diarreia 
crônica há 6 meses, às vezes, 10 episódios por 
dia e com aspecto líquido. Perda de 5 quilos no 
período e sensação de calor facial. Exames 
toxicológicos, culturas, parasitológicos e 
gorduras fecais deram todos negativos. Faz uso 
apenas de escopolamina e dipirona e, às vezes, 
probiótico para alívio dos sintomas. US de 
abdome com nódulo hipoecoico de 2,5 cm 
isolado. Nesse caso, o exame a ser pedido e a 
hipótese mais sugestiva são: 

 

(A) ácido vanilmandélico; síndrome carcinoide. 

(B) ácido homovanílico; feocromocitoma. 

(C) ácido 5 indol acético; síndrome carcinoide. 

(D) peptídeo C; insulinoma. 

(E) serotonina; neoplasia endócrina múltipla. 

 

39 

Em caso de recém-nascido de mãe com hepatite B 
crônica (HbsAg + / HbeAg +), qual é a melhor 
conduta? 

 

(A) Acompanhamento com sorologias mensais após 
o parto. 

(B) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e 

acompanhamento sorológico do RN. 

(C) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e uma 
dose da vacina, logo após o parto. 

(D) Aplicação de uma dose de vacina e 

acompanhamento sorológico do RN. 

(E) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e duas 
doses de vacina no RN, logo após o parto. 

 

40 

O risco de evolução para insuficiência hepática 
aguda em uma hepatite aguda é sugerido por 

 

(A) transaminases pouco elevadas. 

(B) bilirrubina indireta mais elevada que a direta. 

(C) leucopenia. 

(D) tempo de protrombina aumentado. 

(E) dor persistente em hipocôndrio direito. 
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Sobre a classificação morfológica (Paris) utilizada 
para os pólipos do trato gastrointestinal, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Lesões são chamadas de superficiais quando 
sua aparência endoscópica sugere que há 
invasão somente da camada mucosa. 

(B) Câncer “de novo” possui origem de um adenoma 
serrilhado.  

(C) Pólipos hiperplásicos, juvenis e inflamatórios 
possuem significativa taxa de malignização. 

(D) O tipo O foi adicionado para caracterizar o câncer 
superficial e é dividido em três categorias; (0-I) 
para lesões protuberantes / (0-II) para lesões não 
protuberantes e não escavadas / (0-III) para 
lesões escavadas. 

(E) O tipo 0-Ip refere-se a pólipos sésseis. 

 

42 

Em relação à classificação dos serviços de 
endoscopia e aos níveis de sedação, é correto 
afirmar que 

 

(A) a unidade tipo I pode realizar procedimentos com 
sedação leve. 

(B) procedimentos realizados sob sedação, em que o 
paciente responda a estímulos táteis ou verbais, 
podem ser realizados em unidades tipo II. 

(C) a unidade tipo III é reservada pela ANVISA 
exclusivamente para procedimentos sob 
anestesia geral em que o paciente apresente 
ausência de respostas, mesmo com estímulos 
dolorosos. 

(D) os serviços classificados como unidade tipo I são 
aqueles que podem realizar exames com 
sedação, desde que a ventilação espontânea e a 
função cardiovascular estejam preservadas. 

(E) a unidade tipo II realiza procedimentos sob 
qualquer nível de sedação. 

 

43 

Em relação à hepatite pelo vírus A, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Em geral, é aguda e autolimitada, evoluindo para 
a resolução clínica, bioquímica e histológica de 
forma rápida. 

(B) A principal via de transmissão é parenteral. 

(C) A vacina apresenta baixo índice de segurança e 

efetividade. 

(D) A presença do Anti-VHA igG no soro indica 
infecção aguda ou recente. 

(E) O quadro clínico típico se caracteriza pelo início 
insidioso e achados inespecíficos. 

 

44 

Em relação à Hepatite Delta, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) Tende a ser mais grave quando ocorre em 
coinfecção com o vírus da hepatite B. 

(B) Tende a ser mais grave quando ocorre como 

superinfecção com o vírus da hepatite B. 

(C) Tende a ser mais grave quando ocorre como 
infecção anterior a do vírus da hepatite B. 

(D) Tende a ser mais grave quando ocorre 

independente da infecção pelo vírus da              
hepatite B. 

(E) É sempre menos grave. 

 

45 

Qual das alternativas a seguir apresenta um fator 
de risco para o desenvolvimento do câncer 
colorretal na retocolite ulcerativa idiopática? 

 

(A) Doença de curta duração. 

(B) Severidade da RCUI. 

(C) Uso de drogas imunossupressoras. 

(D) Extensão da doença. 

(E) Uso prolongado de corticoide. 

 

46 

A dermatite herpetiforme pode estar relacionada à 

 

(A) doença celíaca. 

(B) retocolite ulcerativa. 

(C) AIDS. 

(D) cirrose hepática alcoólica. 

(E) diverticulose. 

 

47 

Poliarterite nodosa tem sido descrita como 
relacionada mais comumente ao vírus da hepatite 

 

(A) G. 

(B) D. 

(C) C. 

(D) B. 

(E) A. 
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Um homem de 55 anos iniciou quadro de prurido 
há alguns meses, sendo investigado 
primariamente com dermatologista, sendo 
encaminhado à gastroenterologia por elevações 
de gamaglutamiltransferase. Toda investigação 
viral, de doenças depósito e de síndromes 
metabólicas foram negativas. Refere consumir 
álcool social há 30 anos. Apresenta anticorpo 
antimitocôndria negativo. Fez colangiografia 
retrógrada endoscópica com estenoses 
concêntricas em grandes ductos biliares. O 
exame que está alterado e a doença provável do 
paciente são: 

 

(A) GamaGT; Doença hepática alcoólica. 

(B) Gama GT; Cirrose biliar primária. 

(C) Fosfatase alcalina; Cirrose biliar primária. 

(D) Fosfatase alcalina; Colangite Esclerosante 
primária. 

(E) 5 nucleotídase; Cirrose biliar primária. 

 

49 

Colecistite aguda pode produzir as seguintes 
complicações, EXCETO 

 

(A) empiema. 

(B) perfuração. 

(C) gangrena. 

(D) fístula colecistoentérica. 

(E) pseudocisto. 

 

50 

Sobre a colecistite aguda, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Cerca de metade dos casos é alitiásica. 

(B) Na colecistite não complicada, a cultura da bile 

positiva é encontrada em 95% dos casos. 

(C) Ecografia é o método diagnóstico mais útil. 

(D) Na colecistite alitiásica, o tratamento clínico é o 
mais apropriado. 

(E) Colecistite aguda é contraindicação para 

tratamento videolaparoscópico. 
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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 

Paciente com cirrose hepática acompanhado em ambulatório foi admitido em sala de emergência via 
regulação SAMU, apresentando hematêmese franca, volumosa. Ao exame, obnubilado, sonolento, 
taquicárdico FC 140, Pressão sistólica 70 mmHg, pulso periférico filiforme, perfusão capilar maior de 3 
segundos. Diante desse quadro, discorra sobre: (1) conduta imediata frente ao quadro de instabilidade 
hemodinâmica e choque; (2) uso racional de drogas vasoativas/volume (cristaloide) e uso de concentrado 
de hemácias; (3) terapia endoscópica adequada e tempo da realização; (4) antibioticoterapia/uso de 
sondas e  (5), no caso falha de tratamento, comentar sobre cirurgias propostas e utilização de 
hemodinâmica (embolização e /ou stents). 
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
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3 
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4 
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SUPERIOR 
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TARDE 
 

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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3 

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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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 

Sobre a colecistite aguda, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Cerca de metade dos casos é alitiásica. 

(B) Na colecistite não complicada, a cultura da bile 
positiva é encontrada em 95% dos casos. 

(C) Ecografia é o método diagnóstico mais útil. 

(D) Na colecistite alitiásica, o tratamento clínico é o 
mais apropriado. 

(E) Colecistite aguda é contraindicação para 
tratamento videolaparoscópico. 

 

12 

Uma mulher de 52 anos, obesa, com 5 filhos, teve 
pequeno mal-estar há 5 dias, caracterizado por 
pequena dor epigástrica. Há 1 dia, com dor 
abdominal mais prolongada, vômitos e discreta 
distensão abdominal. Exames com elevação de 
enzimas canaliculares hepáticas e amilase 4 vezes 
acima do valor normal. Ultrassom e tomografia de 
abdome com contraste sem evidências de 
cálculos biliares ou distensão de colédoco. Para 
confirmar o diagnóstico de pancreatite biliar e a 
necessidade de colecistectomia, é necessário 

 

(A) colangiografia endoscópica retrógrada e 

papilotomia. 

(B) cintilografia de via biliar com contraste específico. 

(C) tomografia computadorizada com contraste biliar. 

(D) ultrassom endoscópico e evidenciar 
microcálculos. 

(E) esperar dilatação colédoco com ultrassom. 

 

13 

A composição principal dos cálculos primários do 
colédoco é 

 

(A) colesterol. 

(B) bilirrubinato de cálcio. 

(C) lecitina. 

(D) oxalato de cálcio. 

(E) colesterol e bilirrubina. 

 

14 

Sr. Rodolfo, 62 anos, com queixa de pirose e 
regurgitação há muitos anos, realizou Endoscopia 
Digestiva Alta (EDA). Além de esofagite erosiva 
grau “B” Los Angeles, constatou-se, no terço 
distal, presença de epitelização colunar no 
esôfago distal, medindo 2 cm de comprimento e 
acometimento de forma circunferencial (M2C2 – 
Praga), cuja biópsia demonstrou metaplasia 
intestinal sem presença de displasia. Após 
tratamento clínico, realizou-se nova EDA com 
mesmo resultado. A conduta mais adequada para 
esse paciente é 

 

(A) medidas antirrefluxo e nova EDA caso mudança 
da sintomatologia. 

(B) inibidores da bomba de prótons e EDA a cada 2 
anos. 

(C) ressecção endoscópica do Barrett. 

(D) repetir EDA com biópsia analisada por outro 
patologista. 

(E) encaminhar para tratamento cirúrgico. 

 

15 

No tratamento endoscópico da Acalasia do 
esôfago, o resultado terapêutico satisfatório em 
curto prazo pode ser através da injeção 
endoscópica de qual das substâncias a seguir? 

 

(A) Metacolina. 

(B) Nitroglicerina. 

(C) Toxina botulínica. 

(D) Bloqueador do canal de cálcio. 

(E) Monoetalonamina. 

 

16 

Dentre os pólipos a seguir, qual apresenta a maior 
probabilidade de degeneração maligna? 

 

(A) Adenoma tubular. 

(B) Adenoma viloso. 

(C) Pólipo hiperplásico. 

(D) Pólipo juvenil. 

(E) Adenoma séssil serrilhado. 
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17 

Mulher de 55 anos chega ao pronto-socorro com 
quadro de dor abdominal difusa, vômitos, 
taquicardia e febre, associado a aumento de 
amilase. Nesse caso, qual diagnóstico a seguir 
pode ser descartado? 

 

(A) Diverticulite do cólon. 

(B) Pancreatite aguda. 

(C) Infarto agudo do miocárdio. 

(D) Úlcera péptica perfurada. 

(E) Isquemia intestinal. 

 

18 

A principal causa de pancreatite crônica é 

 

(A) cálculo biliar. 

(B) medicamento. 

(C) idiopatia. 

(D) álcool. 

(E) desnutrição. 

 

19 

Segundo a classificação de Borrmann, o 
adenocarcinoma gástrico que apresenta lesão 
ulcerada com bordas elevadas pode ser 
considerado como do tipo 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) IV. 

(E) V. 

 

20 

Qual dos exames a seguir é considerado padrão 
ouro para o diagnóstico de Doença do Refluxo 
Gastroesofágico? 

 

(A) Endosocpia digestiva alta com biópsia. 

(B) Radiografia contrastada de esôfago, estômago e 

duodeno. 

(C) PHmetria de 24 horas. 

(D) Cintilografia. 

(E) Manometria esofágica. 

 

21 

A infecção crônica por H. pylori NÃO está 
associada a qual das enfermidades a seguir? 

 

(A) Adenocarcinoma gástrico. 

(B) Doença do refluxo gastroesofágico. 

(C) Úlcera duodenal. 

(D) Úlcera gástrica. 

(E) Linfoma gástrico. 

 

22 

Qual é o agente etiológico da colite 
pseudomembranosa? 

 

(A) Escherichia coli. 

(B) Clostridium difficile. 

(C) Bacteroides fragilis. 

(D) Staphilococcus aureus. 

(E) Clorstridium homlinum. 

 

23 

JC, 22 anos, sexo masculino, apresenta-se com 
diarreia crônica há 3 meses, associada à perda 
ponderal e, por último, a enterorragias. 
Videocolonoscopia com achados inflamatórios 
desde reto até ceco, mais intenso no reto e no 
sigmoide, biopsia compatível com retocolite 
ulcerativa. Inicialmente, foi tratado com 
azatioprina e corticoterapia, fez pancitopenia, 
sendo mantido apenas com corticoide e 
mesalazina. Nesse caso, a melhor opção 
terapêutica para esse paciente é 

 

(A) manter corticoterapia e associar vedolizumabe. 

(B) considerar falha e iniciar infliximabe. 

(C) manter corticoterapia e associar ciclosporina. 

(D) manter corticoterapia e associar ciclosporina e 
infliximabe. 

(E) colectomia é a opção mais adequada na falha de 

corticoide e azatioprina. 
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24 

Marcio, 58 anos, em uso de AINES devido à 
contusão muscular após partida de futebol, é 
admitido na emergência com quadro de 
hematêmese. Recebeu expansão volêmica com 
cristaloides e dois concentrados de hemácias. A 
endoscopia digestiva alta demonstrou úlcera 
duodenal com vaso visível, que foi coagulado 
após estabilização do quadro. Doze horas após, o 
paciente apresenta novo episódio de 
hematêmese. Acerca do tratamento da hemorragia 
digestiva, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. As úlceras duodenais na parede posterior 
raramente sangram. 

II. O uso de AINE e o H. pylori são responsáveis 
por 80% dos casos de hemorragia digestiva 
alta. 

III. Pressão arterial sistólica menor que 80 na 
admissão e alteração do estado mental são 
fatores de mau prognóstico na admissão. 

IV. A presença de vaso visível na endoscopia 
indica possibilidade de ressangramento de 
até 80%. 

V. O uso de inibidores da bomba de prótons não 
está indicado em casos de úlceras tratadas 
adequadamente com escleroterapia. 

 

(A) Apenas II, III e IV. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II, III e V. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) Apenas III, IV e V. 

 

25 

A pancreatojejunostomia longitudinal (Cirurgia de 
Puestow) é utilizada para tratamento da 
pancreatite 

 

(A) crônica que evolui com formação de pseudocisto 

de cabeça do pâncreas. 

(B) aguda que evolui com abscesso. 

(C) crônica que evolui com formação de pseudocisto 
de cauda do pâncreas. 

(D) aguda que evolui com formação de pseudocisto. 

(E) crônica com dilatação do ducto pancreático 
principal. 

 

26 

Em quadros de pancreatite aguda, qual dos 
marcadores a seguir possui valor prognóstico? 

 

(A) Amilase. 

(B) Lipase. 

(C) Secretina. 

(D) Fosfolipase A. 

(E) Proteína C Reativa. 

 

27 

Um paciente masculino, 76 anos, usuário de 
clopidogrel e AAS por insuficiência coronariana 
crônica, apresenta ulcera gástrica Forrest IB. A 
melhor conduta endoscópica para esse paciente é 

 

(A) hemostasia com adrenalina e clipe metálico. 

(B) somente hemostasia com adrenalina é suficiente. 

(C) hemostasia com adrenalina e posterior solução 

de ethamolin. 

(D) alcoolização do vaso visível é a melhor opção. 

(E) na impossibilidade de visualização do vaso, 
plasma argônio em toda área é necessário. 

 

28 

Um paciente com epigastralgia há vários meses 
foi submetido à endoscopia digestiva alta, 
encontrando-se lesão em antro sugestiva de 
câncer gástrico. A análise histopatológica revelou 
lesão neoplásica acometendo até submucosa. O 
próximo passo a seguir e o tratamento mais 
adequado é 

 

(A) gastrectomia, sendo total se o achado tiver 

acometimento linfonodal intraoperatório. 

(B) ultrassom endoscópico e acometimento 
linfonodal, gastrectomia. 

(C) ultrassom endoscópico e acometimento 

linfonodal periférico, mucosectomia. 

(D) PET SCAN e acometimento linfonodal, 
gastrectomia total. 

(E) tomografia de abdome para avaliação de 
metástases e gastrectomia total. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Gastroenterologia  Tipo  04 – Página 8 

 

29 

Uma mulher de 44 anos tem diarreia crônica há 5 
meses, quadro de inflamações articulares e olho 
vermelho o qual foi diagnosticado como uveíte 
anterior. Achados endoscópicos e 
anatomopatológicos não diferenciaram a doença 
inflamatória intestinal. Qual achado pode sugerir a 
melhor definição da doença inflamatória dessa 
paciente? 

 

(A) A presença do pioderma gangrenoso é sugestivo 
de doença de Crohn. 

(B) A presença da anemia por deficiência de 

vitamina B12 é sugestiva de Crohn. 

(C) A presença da uveíte é característica da 
retocolite ulcerativa. 

(D) Nesse caso, não há definição, devendo ser 

tratada como doença inflamatória apenas. 

(E) Presença do anticorpo antissacaromices é 
sugestiva de Crohn. 

 

30 

Jovem de 18 anos procura UBS para completar 
esquema vacinal e traz os seguintes resultados de 
sorologias: 

“HbsAg negativo / HBeAg negativo / Anti-HbC igM 
negativo / Anti-Hbc total reagente / Anti-HbE 
negativo / Anti-HbS positivo”. 

Em relação ao vírus da hepatite B, é correto 
afirmar que esse paciente está 

 

(A) infectado, infecção recente. 

(B) imunizado, resposta vacinal. 

(C) imunizado, infecção passada. 

(D) infectada, em remissão. 

(E) com hepatite crônica. 

 

31 

Sobre o esôfago de Barrett, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Ocorre a substituição do epitélio escamoso por 
epitélio colunar. Metaplasia intestinal é exigida 
para o diagnóstico. 

(B) O risco de transformação maligna é 

extremamente baixo.  

(C) É possível fazer o diagnóstico apenas com o 
aspecto endoscópico, sendo a biopsia obrigatória 
apenas se houver suspeita de neoplasia. 

(D) Uma vez diagnosticado, é mandatório realização 

de vigilância. 

(E) É condição pré-maligna para desenvolvimento de 
adenocarcinoma de esôfago distal. 

 

32 

Em relação ao uso de antibióticos no tratamento 
de pacientes com sangramento digestivo agudo 
varicoso, é correto afirmar que 

 

(A) todo paciente com doença hepática avançada 
deve receber antibioticoprofilaxia na admissão 
hospitalar. 

(B) está indicado o uso apenas em pacientes com 
sinais clínicos e/ou laboratoriais de infecção. 

(C) deve ser usado antibióticos após a endoscopia 
digestiva alta em pacientes que passaram por 
alguma terapia endoscópica para controle do 
sangramento (ligadura elástica). 

(D) não se deve utilizar antibióticos em pacientes 
com doença hepática avançada. 

(E) somente é indicado o uso nos casos de HDA não 

varicosa.  

 

33 

Uma mulher de 55 anos apresenta-se com 
dispepsia insidiosa há 15 dias e, há 3 dias, queixa-
se de icterícia. US confirma colecistectomia prévia 
e um cálculo de 0,8 cm em ducto hepático direito 
próximo à bifurcação. Nesse caso, a opção de 
tratamento e o seguimento da paciente são: 

 

(A) uso de ácido ursodesoxicólico 15mg/kg resolve, 
não há necessidade de intervenção. 

(B) cirurgia bileodigestiva somente. 

(C) cirurgia bileodigestiva e uso contínuo de ácido 

ursodesoxicólico. 

(D) CPRE para retirada do cálculo e prótese 
metálica. 

(E) CPRE para retirada do cálculo e uso contínuo de 
ácido ursodesoxicólico. 
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34 

DB, 38 anos, sexo masculino, apresenta-se 
subitamente com dor abdominal, vômitos e 
diarreia. Exames admissionais com amilase 6 
vezes do valor normal e US apresentando 
pâncreas levemente edemaciado confirmado por 
tomografia. Não apresenta cálculo em via biliar 
nem dilatação. Nega história de uso de álcool ou 
de medicamentos contínuos. Há 1 mês, refere 
quadro diarreico após ingesta de alimento 
suspeito, mas que durou apenas 3 dias, 
resolvendo-se espontaneamente. Nos diversos 
exames realizados, apresenta eletroforese de 
proteínas com elevação de fração gamaglobulina 
e fator antinuclear.  O diagnóstico mais provável é 

 

(A) vasculite do intestino delgado. 

(B) vasculite autoimune. 

(C) lúpus eritematoso sistêmico abdominal. 

(D) pancreatite autoimune. 

(E) pancreatite por vírus da caxumba. 

 

35 

A identificação de hipertrofia congênita do epitélio 
pigmentar da retina deve levar à suspeita de 

 

(A) agenesia anorretal. 

(B) doença de Hirschsprung. 

(C) doença de Crohn. 

(D) polipose adenomatosa familiar. 

(E) doença celíaca. 

 

36 

Um dos critérios para gravidade na pancreatite 
aguda é o APACHE II. Dentre as variáveis a seguir, 
qual NÃO faz parte dessa avaliação? 

 

(A) Hematócrito. 

(B) Cálcio sérico. 

(C) Escala de coma de Glasgow. 

(D) Temperatura. 

(E) Idade. 

 

37 

Homem de 45 anos, com sintomas dispépticos 
crônicos, realizou endoscopia digestiva alta com 
biopsias, cujo resultado apontou linfoma MALT 
restrito à mucosa. Tomografia de tórax e abdome 
sem alterações. Qual é a melhor opção 
terapêutica para esse caso? 

 

(A) Tratar H. pylori e cirurgia. 

(B) Radioterapia e quimioterapia. 

(C) Imunoterapia e cirurgia. 

(D) Radioterapia e omeprazol. 

(E) Tratar H. pylori e omeprazol. 

 

38 

Em um paciente com quadro de diarreia crônica, a 
hipótese de supercrescimento bacteriano é 
favorecida devido à elevação do nível sérico de 

 

(A) folato. 

(B) fosfato. 

(C) ácido fólico. 

(D) gamaglobulina. 

(E) gliadina. 

 

39 

Um homem de 49 anos se apresenta com diarreia 
crônica há 6 meses, às vezes, 10 episódios por 
dia e com aspecto líquido. Perda de 5 quilos no 
período e sensação de calor facial. Exames 
toxicológicos, culturas, parasitológicos e 
gorduras fecais deram todos negativos. Faz uso 
apenas de escopolamina e dipirona e, às vezes, 
probiótico para alívio dos sintomas. US de 
abdome com nódulo hipoecoico de 2,5 cm 
isolado. Nesse caso, o exame a ser pedido e a 
hipótese mais sugestiva são: 

 

(A) ácido vanilmandélico; síndrome carcinoide. 

(B) ácido homovanílico; feocromocitoma. 

(C) ácido 5 indol acético; síndrome carcinoide. 

(D) peptídeo C; insulinoma. 

(E) serotonina; neoplasia endócrina múltipla. 
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40 

Em caso de recém-nascido de mãe com hepatite B 
crônica (HbsAg + / HbeAg +), qual é a melhor 
conduta? 

 

(A) Acompanhamento com sorologias mensais após 
o parto. 

(B) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e 

acompanhamento sorológico do RN. 

(C) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e uma 
dose da vacina, logo após o parto. 

(D) Aplicação de uma dose de vacina e 

acompanhamento sorológico do RN. 

(E) Aplicação de uma dose de imunoglobulina e duas 
doses de vacina no RN, logo após o parto. 

 

41 

O risco de evolução para insuficiência hepática 
aguda em uma hepatite aguda é sugerido por 

 

(A) transaminases pouco elevadas. 

(B) bilirrubina indireta mais elevada que a direta. 

(C) leucopenia. 

(D) tempo de protrombina aumentado. 

(E) dor persistente em hipocôndrio direito. 

 

42 

Sobre a classificação morfológica (Paris) utilizada 
para os pólipos do trato gastrointestinal, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Lesões são chamadas de superficiais quando 
sua aparência endoscópica sugere que há 
invasão somente da camada mucosa. 

(B) Câncer “de novo” possui origem de um adenoma 
serrilhado.  

(C) Pólipos hiperplásicos, juvenis e inflamatórios 
possuem significativa taxa de malignização. 

(D) O tipo O foi adicionado para caracterizar o câncer 
superficial e é dividido em três categorias; (0-I) 
para lesões protuberantes / (0-II) para lesões não 
protuberantes e não escavadas / (0-III) para 
lesões escavadas. 

(E) O tipo 0-Ip refere-se a pólipos sésseis. 

 

43 

Em relação à classificação dos serviços de 
endoscopia e aos níveis de sedação, é correto 
afirmar que 

 

(A) a unidade tipo I pode realizar procedimentos com 
sedação leve. 

(B) procedimentos realizados sob sedação, em que o 
paciente responda a estímulos táteis ou verbais, 
podem ser realizados em unidades tipo II. 

(C) a unidade tipo III é reservada pela ANVISA 
exclusivamente para procedimentos sob 
anestesia geral em que o paciente apresente 
ausência de respostas, mesmo com estímulos 
dolorosos. 

(D) os serviços classificados como unidade tipo I são 
aqueles que podem realizar exames com 
sedação, desde que a ventilação espontânea e a 
função cardiovascular estejam preservadas. 

(E) a unidade tipo II realiza procedimentos sob 
qualquer nível de sedação. 

 

44 

Em relação à hepatite pelo vírus A, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Em geral, é aguda e autolimitada, evoluindo para 
a resolução clínica, bioquímica e histológica de 
forma rápida. 

(B) A principal via de transmissão é parenteral. 

(C) A vacina apresenta baixo índice de segurança e 

efetividade. 

(D) A presença do Anti-VHA igG no soro indica 
infecção aguda ou recente. 

(E) O quadro clínico típico se caracteriza pelo início 
insidioso e achados inespecíficos. 

 

45 

Em relação à Hepatite Delta, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) Tende a ser mais grave quando ocorre em 
coinfecção com o vírus da hepatite B. 

(B) Tende a ser mais grave quando ocorre como 
superinfecção com o vírus da hepatite B. 

(C) Tende a ser mais grave quando ocorre como 
infecção anterior a do vírus da hepatite B. 

(D) Tende a ser mais grave quando ocorre 
independente da infecção pelo vírus da              
hepatite B. 

(E) É sempre menos grave. 
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Qual das alternativas a seguir apresenta um fator 
de risco para o desenvolvimento do câncer 
colorretal na retocolite ulcerativa idiopática? 

 

(A) Doença de curta duração. 

(B) Severidade da RCUI. 

(C) Uso de drogas imunossupressoras. 

(D) Extensão da doença. 

(E) Uso prolongado de corticoide. 

 

47 

A dermatite herpetiforme pode estar relacionada à 

 

(A) doença celíaca. 

(B) retocolite ulcerativa. 

(C) AIDS. 

(D) cirrose hepática alcoólica. 

(E) diverticulose. 

 

48 

Poliarterite nodosa tem sido descrita como 
relacionada mais comumente ao vírus da hepatite 

 

(A) G. 

(B) D. 

(C) C. 

(D) B. 

(E) A. 

 

49 

Um homem de 55 anos iniciou quadro de prurido 
há alguns meses, sendo investigado 
primariamente com dermatologista, sendo 
encaminhado à gastroenterologia por elevações 
de gamaglutamiltransferase. Toda investigação 
viral, de doenças depósito e de síndromes 
metabólicas foram negativas. Refere consumir 
álcool social há 30 anos. Apresenta anticorpo 
antimitocôndria negativo. Fez colangiografia 
retrógrada endoscópica com estenoses 
concêntricas em grandes ductos biliares. O 
exame que está alterado e a doença provável do 
paciente são: 

 

(A) GamaGT; Doença hepática alcoólica. 

(B) Gama GT; Cirrose biliar primária. 

(C) Fosfatase alcalina; Cirrose biliar primária. 

(D) Fosfatase alcalina; Colangite Esclerosante 
primária. 

(E) 5 nucleotídase; Cirrose biliar primária. 

 

50 

Colecistite aguda pode produzir as seguintes 
complicações, EXCETO 

 

(A) empiema. 

(B) perfuração. 

(C) gangrena. 

(D) fístula colecistoentérica. 

(E) pseudocisto. 
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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 

Paciente com cirrose hepática acompanhado em ambulatório foi admitido em sala de emergência via 
regulação SAMU, apresentando hematêmese franca, volumosa. Ao exame, obnubilado, sonolento, 
taquicárdico FC 140, Pressão sistólica 70 mmHg, pulso periférico filiforme, perfusão capilar maior de 3 
segundos. Diante desse quadro, discorra sobre: (1) conduta imediata frente ao quadro de instabilidade 
hemodinâmica e choque; (2) uso racional de drogas vasoativas/volume (cristaloide) e uso de concentrado 
de hemácias; (3) terapia endoscópica adequada e tempo da realização; (4) antibioticoterapia/uso de 
sondas e  (5), no caso falha de tratamento, comentar sobre cirurgias propostas e utilização de 
hemodinâmica (embolização e /ou stents). 
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