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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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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 

As recomendações da Global Iniciative for 
Asthma (GINA) são consideradas a principal 
referência para o diagnóstico, a classificação e o 
tratamento da asma. Segundo a atualização de 
2021, o início de tratamento de pacientes com 
diagnóstico de asma deve considerar que 

 

(A) pacientes em uso de corticoide inalatório + beta 2 

adrenérgico, em doses moderadas ou altas, 
devem usar beta 2 adrenérgico de curta ação 
para resgate. 

(B) a dose máxima diária de formoterol recomendada 
pelo fabricante é de 36 microgramas, tanto para 
a associação com budesonida como para a 
associação com beclometasona. 

(C) pacientes que apresentam sintomas de asma na 
maioria dos dias ou que acordam com sintomas 
pelo menos uma vez por semana e que 
apresentam função pulmonar alterada são 
classificados para a ETAPA 4 do tratamento. 

(D) o brometo de tiotrópio na dose de 5mcg/dia ou 
um antileucotrieno podem ser adicionados ao 
tratamento na ETAPA 4 com a finalidade de 
reduzir a dose do CI. 

(E) o tratamento preferencial da ETAPA 4 deve 
incluir corticosteroide sistêmico (CS) por 7 dias, 
corticosteroide inalatório (CI) em dose moderada 
mais beta 2 adrenérgico de longa ação (LABA) 
contínuos, e beta 2 de curta ação (SABA) se 
necessário. 

 

12 

Considerando o tratamento inicial da asma em 
adolescentes e adultos, segundo a estratégia 
GINA 2021, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

1. Corticoide inalatório (CI) + formoterol em 
doses baixas para alívio. 

2. Brometo de tiotrópio. 

3. Considerar CI em dose alta + formoterol. 

4. Salbutamol de resgate sem CI. 

5. Considerar antileucotrieno como adicional. 

 

(   ) Todas as etapas. 

(   ) ETAPA 5. 

(   ) ETAPA 4 e 5. 

(   ) Segunda opção para alívio . 

(   ) ETAPA 2, 3, 4. 

 

(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

(B) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 

(C) 4 – 5 – 2 – 1 – 3. 

(D) 3 – 2 – 5 – 4 – 2. 

(E) 1 – 3 – 2 – 4 – 5. 

 

13 

Em relação à asma grave e à asma de difícil 
controle, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A asma de difícil controle é um subgrupo dos 
casos de asma grave, cujo tratamento se 
constitui primariamente em verificar adesão, 
comorbidades e exposições. 

(B) O aumento do valor da Fração exalada do óxido 
nítrico (FeNO) correlaciona-se com maior 
comprometimento da função pulmonar e com 
exacerbações mais graves, sendo um marcador 
da atividade inflamatória da asma não 
eosinofílica. 

(C) Biomarcadores podem contribuir para a 
identificação de fenótipos e endótipos; sua 
realização está indicada nos pacientes com asma 
grave ou de difícil controle. 

(D) A asma grave eosinofílica se caracteriza por 

eosinofilia no escarro induzido (EosEI) ≥ 5% ou 
no sangue periférico (EosS ) ≥ 300 células/μL. 

(E) A asma grave não eosinofílica se caracteriza por  
EosEI < 2% (preferencial) ou EosS < 150 
células/μL em mais de uma ocasião, fora de 
exacerbação e na menor dose possível de 
corticoide. 
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Um paciente de 69 anos, ex-tabagista e com 
diagnóstico de DPOC confirmado por 
espirometria, chega ao pronto atendimento 
queixando-se de aumento da dispneia e do 
volume de escarro – mucoso – na última semana. 
Nega comorbidades. Apresenta-se afebril e com 
SO2 = 95%, FR = 18 irpm. O exame físico é 
compatível com o diagnóstico de DPOC. O RT-
PCR para SARsCOV-2 foi negativo. A conduta 
para esse paciente é 

 

(A) isolá-lo e repetir o RT-PCR no swab nasal em 24-

48h. 

(B) iniciar amoxicilina + clavulanato 875mg BID, 
prednisona oral e intensificar a broncodilatação. 

(C) aumentar a frequência do uso de 

broncodilatadores de curta ação, que podem ser 
dados até de 1/1 hora, por três doses, 
espaçando-se a seguir, além de verificar as 
condições do tratamento básico (uso correto de 
medicações, atividade física e cessação de 
exposições). 

(D) dosar a procalcitonina para confirmar ou excluir a 
associação de infecção bacteriana e orientar a 
necessidade de antibioticoterapia. 

(E) prescrever levofloxacino 500mg/dia por 7 dias e 
prednisona 0,5 mg/Kg peso/dia por 5 dias. 

 

15 

Sobre o tratamento dos pacientes com 
bronquiectasias não fibrocísticas, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O uso de corticoides inalatórios (CI) em 
pacientes com bronquiectasias não fibrocísticas 
se justifica pela observação de que 33% 
apresentam resposta positiva ao teste de 
broncoprovocação com metacolina. 

(B) O uso da dornase alfa, recomendado para 
pacientes com fibrose cística (FC), está 
contraindicado em pacientes portadores de 
bronquiectasias não fibrocísticas. 

(C) Pacientes com bronquiectasias que apresentem 
distúrbio ventilatório obstrutivo leve têm indicação 
de uso contínuo de broncodilatador de longa 
ação, mesmo que não apresentem dispneia. 

(D) O uso de azitromicina nas doses de 250 ou              

500 mg duas a três vezes por semana é 
recomendado em pacientes com distúrbio 
ventilatório obstrutivo acentuado pela maior 
probabilidade de exacerbações infeciosas. 

(E) O uso rotineiro de mucolíticos em pacientes 

portadores de bronquiectasias não fibrocísticas é 
recomendado porque é acompanhado de 
melhora no clearance mucociliar e na qualidade 
de vida, embora não altere a função pulmonar. 

 

16 

O uso de corticoides inalatórios (CI) em 
portadores de DPOC é alvo de estudo contínuo. A 
esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) As evidências falam contra o uso de CI                          
em pacientes com eosinófilos no sangue 
periférico < 100, já que menos de 2% de 
eosinófilos no sangue periférico está associado a 
maior risco de pneumonia. 

(B) A história de uma exacerbação moderada em um 
ano, a despeito do uso correto de terapia 
broncodilatadora, pode levar à consideração do 
uso de CI. 

(C) Histórico de pneumonias repetidas ou infecção 
prévia por M. tuberculosis desaconselha o uso       
de CI. 

(D) Os CI não são recomendados em pacientes com 
história de asma que não apresentem resposta 
ao broncodilatador na espirometria. 

(E) A terapia tríplice – CI + Beta 2 de ultra longa 
ação + antimuscarínico – tem efeito benéfico 
sobre a mortalidade em pacientes exacerbadores 
em tratamento prévio com uma ou duas 
medicações.  
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Em relação ao estadiamento do câncer pulmonar 
de não pequenas células (CPNPC), analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

 

I. O tumor primário será T2a quando tiver > 3 e 
≤ 4cm e/ou envolvimento do brônquio 
principal independente da distância da carina, 
porém sem invasão da mesma e/ou invasão 
da pleura visceral e/ou associação com 
atelectasia ou pneumonite obstrutiva que se 
estende à região hilar, envolvendo 
parcialmente ou todo o pulmão. 

II. O tumor primário T4 se caracteriza por               
ser > 7cm ou nódulos separados em lobos 
ipsilaterais diferentes sem invasão de 
diafragma, mediastino, coração, grandes 
vasos, traqueia, nervo laríngeo recorrente, 
esôfago, corpo vertebral e carina. 

III. A classificação N2 se aplica a metástases 
linfonodais em mediastino ipsilateral e/ou 
linfonodos subcarinais. 

IV. Nx é aplicável aos tumores sem metástases 
para linfonodos regionais. 

V. M1b se aplica à presença de metástase à 
distância única extratorácica. 

 

(A) I, II, III, IV e V são corretas. 

(B) IV e V são corretas. 

(C) I, III e V são corretas. 

(D) I, II e III são corretas. 

(E) I, II, III, IV e V são incorretas. 

 

18 

Mulher de 28 anos, com história de tabagismo de 
10 anos-maço, deseja engravidar, e sua 
ginecologista a encaminhou ao pneumologista, 
por motivo que ela não compreendeu muito bem, 
já que não tem queixas respiratórias. Aplicada à 
escala de Fargestrom, que somou 7 pontos, é 
correto afirmar que 

 

(A) sua dependência à nicotina é elevada. 

(B) sua dependência à nicotina é média. 

(C) sua dependência à nicotina é muito elevada. 

(D) sua dependência à nicotina é baixa. 

(E) essa escala não permite a graduação da 

dependência à nicotina. 

 

19 

Para a paciente da questão anterior, a conduta 
neste momento deve ser 

 

(A) iniciar terapia de reposição de nicotina (TRN), 
adiando a gravidez. 

(B) iniciar bupropiona na dose de 300 mg/dia. 

(C) iniciar bupropiona associada à TRN para acelerar 
o processo de cessação. 

(D) solicitar espirometria para avaliar se há obstrução 
ao fluxo aéreo. 

(E) aconselhamento, já que a paciente está em fase 

pré-contemplativa. 

 

20 

Em relação à fisiopatologia da tosse, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) A tosse é um reflexo, cujo controle é 
exclusivamente involuntário, e consiste das 
fases inspiratória, compressiva e expiratória, 
seguindo-se a fase de relaxamento. 

(   ) Quanto maior a fase inspiratória, maior será a 
eficácia da tosse. 

(   ) Doenças obstrutivas afetam a eficácia da 
tosse por deslocarem o ponto de igual 
pressão para a periferia, favorecendo o 
colapso de vias aéreas na fase compressiva. 

(   ) Doenças neuromusculares afetam a eficácia 
da tosse pela menor capacidade de mobilizar 
o ar na fase inspiratória e pelo 
comprometimento da musculatura 
respiratória expiratória. 

 

(A) V – F – V – F. 

(B) F – V – V – V. 

(C) F – F – V – V. 

(D) V – V – V – F. 

(E) V – F – F – V. 
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Em relação à ausculta pulmonar, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) Crepitações são ruídos explosivos de longa 
duração (> 100 milissegundos) decorrentes 
da presença de secreção nas vias aéreas ou 
da abertura de vias aéreas previamente 
colapsadas ou enrijecidas. 

(   ) As crepitações por abertura de vias aéreas 
mais periféricas são teleinspiratórias, ou seja, 
ocorrem mais ao final da inspiração.  

(   ) Roncos são sibilos de tonalidade mais grave, 
decorrentes da redução da luz das vias 
aéreas. 

(   ) Grasnidos são “sibilos” de curta duração, 
teleinspiratórios. 

 

(A) V – F – V – V. 

(B) F – F – V – V. 

(C) F – V – F – V. 

(D) F – V – V – V. 

(E) V – V – F – F. 

 

22 

Em relação ao tratamento do câncer pulmonar de 
não pequenas células (CPNPC), analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 

I. A combinação de taxanos e platina constitui a 
base da quimioterapia do CPNPC, seja como 
adjuvância, neoadjuvância ou QT+RT 
(quimioterapia + radioterapia). 

II. Anticorpos anti checkpoints ou immune 
checkpoint inhibitors (ICI) são usados para 
bloquear proteínas regulatórias de células T 
intrínsecas da imunidade, impedindo sua 
desativação pelas células tumorais e 
atingindo um efeito anti câncer. 

III. Três ICI têm como alvo a via PD-1 – 
nivolumab, pembrolizumab e atezolizumab – 
e estão aprovados para uso em pacientes 
com CPNPC virgens de QT ou previamente 
tratados. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas III. 

(E) I, II e III. 

 

23 

A pneumonite imunomediada decorrente do uso 
dos inibidores de checkpoint para o tratamento do 
CPNPC é classificada em graus. A pneumonite 
grau 3 se caracteriza por 

 

(A) não interferir nas atividades de vida diária. 

(B) ter alterações radiológicas com padrão de 

doenças pulmonares difusas.  

(C) ser assintomática. 

(D) não exigir o uso de O2. 

(E) ter baixa mortalidade. 

 

24 

Em relação à quimioterapia com taxanos e 
derivados da platina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Constitui atualmente a terapêutica padrão para 
doença avançada sem mutações drivers. 

(B) Frequentemente é não seletiva. 

(C) Tem índices elevados de recaídas e resistência 
ao tratamento. 

(D) Tem maior risco de toxicidade 

(E) Em pacientes com PDL-1 negativo, pode ser 

associada a imunoterapia. 

 

25 

Sobre os benefícios da reabilitação pulmonar em 
pacientes com DPOC, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Aumenta a distância caminhada no teste de 
caminhada de 6 minutos. 

(B) Reduz a hiper insuflação dinâmica. 

(C) Melhora a mecânica pulmonar e a troca gasosa. 

(D) Reduz a dispneia. 

(E) Reduz o índice BODE. 

 

26 

A reabilitação pulmonar está contraindicada em 

 

(A) candidatos a transplante pulmonar. 

(B) cardiopatia isquêmica. 

(C) doença arterial periférica. 

(D) hipertensão arterial pulmonar. 

(E) nenhuma das situações apresentadas. 
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Em relação aos derrames pleurais malignos, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) A maioria dos derrames pleurais malignos se 
origina de neoplasias do pulmão, mama e 
pâncreas. 

(   ) Quinze por cento dos cânceres de pulmão 
terão derrame pleural maligno à 
apresentação. 

(   ) LDH no líquido pleural e o performance status 
pelo critério ECOG (Eastern Cooperative 
Oncology Group) não são marcadores de 
gravidade e risco. 

(   ) A relação neutrófilo/linfócito no soro > 9 e o 
tipo de tumor são critérios de gravidade para 
a decisão de conduta. 

 

(A) V – F – V – F. 

(B) F – V – F – V. 

(C) F – F – V – V. 

(D) V – V – F – F. 

(E) F – V – V – V. 

 

28 

O diagnóstico da síndrome de obesidade 
hipoventilação (SOH) se baseia nos seguintes 
achados, EXCETO 

 

(A) presença de obesidade com IMC≥30. 

(B) hipercapnia diurna. 

(C) distúrbio respiratório do sono. 

(D) ausência de alterações mecânicas ventilatórias 
ou metabólicas. 

(E) acidose mista na gasometria arterial. 

 

29 

Sobre o tratamento da síndrome obesidade 
hipoventilação (SOH), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Deve ser precedido da realização da 
polissonografia para indicação do modo de 
ventilação. 

(B) Deve ser feito preferencialmente com CPAP se o 

índice de apneia hipopneia for ≥ 30/h. 

(C) Deve ser feito com VNI se o índice de apneia 
hipopneia for < 30/h. 

(D) A oxigenoterapia de alto fluxo não substitui com 

segurança as terapêuticas ventilatórias. 

(E) Oxigenoterapia pode ser associada à VNI nas 
exacerbações. 

 

30 

Qual dos seguintes NÃO está entre os subtipos 
histológicos de adenocarcinoma de pulmão 
classificados pela OMS? 

 

(A) Adenocarcinoma predominantemente lepídico. 

(B) Adenocarcinoma predominantemente acinar. 

(C) Adenocarcinoma predominantemente papilar. 

(D) Adenocarcinoma predominantemente alveolar. 

(E) Adenocarcinoma predominantemente micropapilar. 

 

 

31 

A espirometria com prova broncodilatadora é um 
exame eletivo essencial para diagnóstico e 
acompanhamento de doenças pulmonares, 
diagnóstico diferencial de dispneia, avaliação pré-
operatória e pós-COVID. No dia da realização do 
exame, é essencial uma avaliação com 
questionário respiratório e de doenças ou 
situações que contraindiquem a realização do 
teste naquele momento. Dentre as condições a 
seguir, assinale a alternativa INCORRETA sobre 
uma contraindicação relativa da espirometria. 

 

(A) Aneurisma cerebral. 

(B) Cirurgia abdominal nas últimas 4 semanas. 

(C) Cirurgia ocular na última semana. 

(D) Gestação de primeiro trimestre. 

(E) Infarto agudo do miocárdio na última semana. 

 

32 

Os distúrbios ventilatórios obstrutivos são 
definidos primariamente pela redução das 
relações VEF1/CVF, VEF1/CV ou FEF25-75%/CVF 
com VEF1 reduzido. Mas, quando há 
aprisionamento aéreo, a capacidade vital forçada 
(CVF) pode ser reduzida em doenças obstrutivas 
devido 

 

(A) ao aumento do volume residual (VR) com 

capacidade pulmonar total (CPT) normal. 

(B) à redução da capacidade pulmonar total (CPT). 

(C) ao aumento do volume residual (VR) com 
capacidade pulmonar total (CPT) reduzida.  

(D) à redução da capacidade inspiratória (CI) com 

capacidade pulmonar total (CPT) reduzida.  

(E) à redução da capacidade residual funcional 
(CRF) com capacidade pulmonar total (CPT) 
normal.  
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Paciente do sexo masculino, 48 anos, apresenta 
obesidade mórbida (IMC:44) e foi encaminhado 
pelo cirurgião bariátrico para avaliação pulmonar 
pré-operatória. Queixa-se de dispneia aos grandes 
esforços com piora após ganho de peso de 30Kgs 
nos últimos 2 anos. Nega tosse, dor torácica e 
edema de membros inferiores. Afirma roncos 
noturnos com sensação de engasgo. Relata se 
sentir cansado durante a rotina do dia a dia.  Nega 
HP de tromboembolismo venoso. Ex-tabagista 5 
maços/ano. Relata também apresentar HAS de 
controle regular e pré-diabetes.  Ao exame clínico: 
Peso: 140Kg; IMC: 44Kg/m2; Circunferência 
cervical: 45cm. PA: 140/80mmHg; FC: 84bpm;   
FR: 18irpm;  SaO2: 93% em ar ambiente. RCR em 
2t. SR reduzidos em região infraescapular 
bilateral, sem ruídos adventícios. Sem edema de 
mmii. Hemoglobina de 13g/dl. Espirometria: CVF= 
78% (predito); VEF1= 86% (predito); VEF1/CVF= 
84. Para avaliar o risco de complicações 
pulmonares no pós-operatório, foi utilizado o 
escore ARISCAT. Qual variável a seguir é 
preditora de risco nesse escore? 

 

(A) Probabilidade de apneia obstrutiva do sono. 

(B) História de tabagismo. 

(C) Saturação periférica de oxigênio no pré-
operatório. 

(D) Presença de comorbidades cardiovasculares.  

(E) Percentual do predito da capacidade vital forçada 
na espirometria. 

 

34 

O paciente JFL, sexo masculino, 64 anos, veio 
encaminhado pela Cirurgia Torácica para 
avaliação de ressecção pulmonar. A cirurgia 
proposta é a pneumectomia à esquerda devido à 
massa pulmonar em crescimento de 4x2cm, com 
bordas espiculadas. Tabagista ativo 30 
maços/ano. É portador de DPOC GOLD 3D. 
Queixa-se de dispneia MRC 2 e apresentou uma 
exacerbação com internação no último ano. Nega 
roncos noturnos e sonolência excessiva diurna. 
Nega HP de tromboembolismo venoso. Ao exame 
clínico: Peso: 74Kg; IMC: 27 Kg/m2; PA: 
130/80mmHg; FC: 78bpm; FR: 18irpm; SaO2: 94% 
em ar ambiente. RCR em 2t, com ES esparsas. SR 
reduzidos em região infraescapular bilateral, com 
crepitações protoinspiratórias. Abdome globoso, 
normotenso, sem visceromegalias. Sem edema de 
mmii. Faz uso domiciliar de salmeterol/fluticasona 
25/125mcg 2 jatos BID e salbutamol se 
necessário. Espirometria em uso de seretide: 
VEF1 pós-BD: 1,24l (48%); CVF: 1,88l (68%); 
VEF1/CVF: 65. Assinale o exame que NÃO é 
necessário na avaliação pulmonar pré-operatória 
de ressecção pulmonar para esse caso. 

 

(A) Cintilografia pulmonar de perfusão. 

(B) Difusão de monóxido de carbono. 

(C) Teste de caminhada com carga progressiva. 

(D) Teste de exercício cardiopulmonar. 

(E) Capacidade pulmonar total. 

 

35 

O ecocardiograma transtorácico constitui exame 
complementar de triagem da avaliação de casos 
suspeitos de hipertensão pulmonar e pode indicar 
a necessidade ou não de outros exames 
subsidiários. Além da velocidade de regurgitação 
tricúspide, qual é o sinal ecocardiográfico que faz 
parte da avaliação da probabilidade de 
hipertensão pulmonar?  

 

(A) Pressão sistólica de artéria pulmonar > 30mmHg. 

(B) Pressão do átrio direito > 10mmHg. 

(C) Tempo de aceleração na artéria                       
pulmonar > 105msec. 

(D) Diâmetro da veia cava inferior maior que 2,1cm 

associado ao colapso > 50% à inspiração. 

(E) Área do átrio direito > 18cm2.  
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Nos últimos 30 anos, os avanços na compreensão 
da patogênese da hipertensão arterial pulmonar 
levaram ao desenvolvimento de terapias 
específicas direcionadas para diferentes vias 
fisiopatológicas: do óxido nítrico, endotelina e 
prostaciclina (PGI2). De acordo com a 
estratificação de risco ao diagnóstico do paciente, 
é indicada monoterapia ou terapia combinada 
inicial, visto que o uso combinado de 
medicamentos levou a uma redução de até 50% 
no desfecho combinado de piora clínica, quando 
comparada à monoterapia, sem diferença 
significativa nos efeitos adversos. Qual dos 
seguintes parâmetros é preditor de prognóstico 
nos escores de estratificação de risco da 
hipertensão arterial pulmonar? 

 

(A) Pressão sistólica de artéria pulmonar ao 

cateterismo cardíaco direito. 

(B) BNP ou NT-proBNP. 

(C) Percentual de dessaturação durante o teste de 
caminhada de 6 minutos. 

(D) Diâmetro da artéria pulmonar principal ao 

ecocardiograma transtorácico. 

(E) Percentual do predito da capacidade vital forçada 
à espirometria. 

 

37 

Dentre as micoses pulmonares, qual é o tipo que, 
na sua forma aguda, é, na maioria das vezes, 
benigna e autolimitada, levando à regressão 
espontânea?  

 

(A) Histoplasmose pulmonar. 

(B) Criptococose pulmonar. 

(C) Paracoccidiodomicose. 

(D) Coccidiodomicose. 

(E) Aspergilose pulmonar. 

 

38 

O sinal do septo nodular ou espessamento septal 
nodular, na tomografia computadorizada de alta 
resolução de tórax, pode ser visto em diversas 
doenças, como: 

 

(A) linfangite carcinomatosa, sarcoidose e 
bronquiolite respiratória. 

(B) pneumonia de hipersensibilidade, tuberculose e 
silicose.  

(C) pneumonia em organização, asbestose e 

sarcoidose. 

(D) sarcoidose, silicose e linfangite carcinomatosa. 

(E) linfangite carcinomatosa, proteinose alveolar e 
pneumonia de hipersensibilidade. 

 

39 

A ventilação mecânica não invasiva (VNI) é uma 
forma de suporte ventilatório, para insuficiência 
respiratória aguda e crônica, que tem apresentado 
um aumento progressivo em seu uso devido à 
redução de morbidade, mortalidade, tempo de 
hospitalização e custo hospitalar. Dentre as 
alternativas a seguir, assinale a que representa 
uma contraindicação ao uso da VNI.  

 

(A) Síndrome de desconforto respiratório do adulto 
leve. 

(B) Acidose respiratória hipercápnica (paCO2 > 

50mmHg). 

(C) Pós-operatório de qualquer cirurgia torácica e 
abdominal eletiva. 

(D) Pneumonia em paciente imunossuprimido. 

(E) Hemorragia digestiva alta grave. 

 

40 

A exposição à sílica está associada ao aumento 
do risco das seguintes doenças, EXCETO 

 

(A) câncer de pulmão. 

(B) doença pulmonar obstrutiva crônica. 

(C) sarcoidose. 

(D) tuberculose. 

(E) doenças do tecido conjuntivo como 
esclerodermia, artrite reumatoide e lúpus 
eritematoso sistêmico. 

 

41 

Paciente do sexo feminino, 54 anos e com quadro 
de HAS, iniciou dispneia e tosse seca há 3 meses. 
Nega história prévia de tabagismo, contato com 
fogão à lenha e asma na infância. Nega sintomas 
nasais atópicos. Sintomas de pirose recorrente. 
Exposição a travesseiro de pena de ganso há 1 
ano. Uso domiciliar de hidroclorotiazida e 
losartana. Ao exame físico: IMC: 28 Kg/m2; PA: 
130/90mmHg; FC: 78bpm; FR: 18irpm; SaO2: 96% 
(ar ambiente). Sons respiratórios com presença 
de grasnido teleinspiratório em região 
infraescapular bilateral. À tomografia 
computadorizada de alta resolução de tórax: 
nódulos centrolobulares profusos com opacidade 
em vidro fosco difusa associada a áreas de 
aprisionamento aéreo e atenuação em mosaico 
com sinal das três densidades. Das seguintes, 
qual é o diagnóstico mais provável? 

 

(A) Histiocitose de células de Langerhans. 

(B) Fibrose pulmonar idiopática. 

(C) Pneumonia de hipersensibilidade. 

(D) Pneumonia intersticial descamativa. 

(E) Sarcoidose. 
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Em uma paciente de sexo feminino, 64 anos, com 
suspeita clínica de fibrose pulmonar idiopática e 
padrão tomográfico típico de pneumonia 
intersticial usual (faveolamento com ou sem 
bronquiectasias de tração ou bronquielectasias 
associadas a predomínio basal e subpleural), qual 
exame ainda deve ser feito para diagnóstico 
diferencial? 

 

(A) Sorologias para doença do tecido conjuntivo. 

(B) Broncoscopia com biópsia transbrônquica. 

(C) Broncoscopia com lavado broncoalveolar. 

(D) Biópsia cirúrgica. 

(E) Criobiópsia. 

 

43 

A tuberculose ainda é um problema de saúde 
pública no país. Sobre a tuberculose, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) A sensibilidade do TRM-TB em amostras de 
escarro em adultos é superior à da 
baciloscopia, além de detectar a resistência à 
rifampicina. 

(   ) Para o diagnóstico de infecção latente à 
tuberculose, deve ser utilizada a prova 
tuberculínica, que não pode ser substituída 
pelo IGRA (Interferon-Gamma Release 
Assays). 

(   ) A amamentação é contraindicada para 
lactante em uso de tratamento preconizado 
para tuberculose. 

 

(A) F – V – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – F. 

 

44 

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 

O diagnóstico de hipertensão pulmonar 
tromboembólica crônica requer a confirmação 
invasiva de hipertensão pulmonar através da 
pressão de artéria pulmonar média, no 
cateterismo cardíaco direito, acima de 20mmHg, 
associada à confirmação de TEP crônico através 
da cintilografia pulmonar de inalação/perfusão ou 
angiotomografia de artérias pulmonares ou 
arteriografia pulmonar e, pelo menos, 
________________ de anticoagulação terapêutica 
efetiva. 

 

(A) 1 mês 

(B) 3 meses 

(C) 4 meses 

(D) 6 meses 

(E) 12 meses 

 

45 

A sarcoidose é uma doença sistêmica 
granulomatosa de etiologia indefinida, que pode 
estar associada à 

 

(A) hipocalciúria. 

(B) policitemia. 

(C) leucocitose. 

(D) hipercalcemia. 

(E) eosinofilia. 

 

46 

Sobre as estratégias de ventilação mecânica na 
síndrome de desconforto respiratório do adulto 
(SDRA), assinale a alternativa correta. 

 

(A) A posição prona, por mais de 12 horas por dia, é 
uma estratégia em paciente com relação 
PaO2/FiO2 menor que 300. 

(B) É recomendável ventilar um paciente utilizando 
baixo volume corrente (4-8ml/Kg) e pressão de 
platô ≤ 30cmH2O. 

(C) A manobra de recrutamento alveolar é a primeira 
estratégia recomendada para todos os pacientes 
com SDRA.  

(D) A elevação da PaCO2 não é permissiva no 

método de ventilação mecânica com baixo 
volume corrente. 

(E) Deve ser utilizada rotineiramente a ventilação 
oscilatória de alta frequência em pacientes com 
SDRA grave.  
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Assinale a alternativa correta sobre o manejo e 
tratamento do tromboembolismo pulmonar.  

 

(A) Em pacientes com TEP e câncer gastrointestinal, 
rivaroxabana ou edoxabana devem ser 
considerados alternativas à heparina de baixo 
peso molecular. 

(B) O tratamento anticoagulante oral de duração 
indeterminada é recomendado para pacientes 
com primeiro episódio de TEP secundário a fator 
de risco removível.  

(C) Pacientes gestantes e com TEP devem utilizar 

varfarina ou heparina de baixo peso molecular. 

(D) Os pacientes de baixo risco, com PESI 
simplificado II, devem receber alta hospitalar 
precoce em uso dos novos anticoagulantes orais 
(NOACs). 

(E) Os pacientes com sinais de disfunção de 
ventrículo direito devem ser internados para 
monitorização e inicio de anticoagulação 
terapêutica efetiva.  

 

48 

O diagnóstico de fibrose pulmonar progressiva, 
de causa indeterminada ou conhecida, requer 
pelo menos 2 dos 3 seguintes critérios: piora dos 
sintomas respiratórios, piora funcional ou 
evidência radiológica de progressão da fibrose 
pulmonar, sem outra etiologia definida. O critério 
definido de piora nas provas de função pulmonar 
é 

 

(A) redução absoluta na CVF ≥ 5% ou/e da DLCO 
(corrigida para hemoglobina) ≥ 10% dentro de 1 
ano de seguimento. 

(B) redução absoluta na CPT ≥ 5% ou/e da DLCO 

(corrigida para hemoglobina) ≥ 10% dentro de 1 
ano de seguimento. 

(C) redução absoluta na CVF ≥ 10% ou/e da DLCO 
(corrigida para hemoglobina) ≥ 5% dentro de 1 
ano de seguimento. 

(D) redução absoluta na CVF ≥ 5% e da CPT ≥ 10% 

dentro de 1 ano de seguimento. 

(E) redução absoluta na CVF ≥ 5% e da DLCO 
(corrigida para hemoglobina) ≥ 5% dentro de 1 
ano de seguimento. 

 

49 

O tratamento da infecção latente pelo 
Mycobacterium tuberculosis (ILTB) é uma das 
principais estratégias para a eliminação da 
tuberculose. Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A notificação dos casos de ILTB não é 

necessária para início de tratamento.  

(B) O novo esquema de tratamento 3HP, com dose 
semanal de isoniazida e rifapentina durante 4 
meses, tem como objetivo reduzir o tempo e 
aumentar a adesão ao  tratamento.  

(C) Deve-se afastar tuberculose ativa antes de iniciar 
o tratamento para ILTB. 

(D) O novo esquema de tratamento 3HP, com 
isoniazida e rifapentina, independe do caso do 
contato ter resistência à isoniazida.  

(E) O novo esquema de tratamento 3HP consiste em 
dose quinzenal dos medicamentos isoniazida e 
rifapentina durante 3 meses. 

 

50 

No lavado broncoalveolar, qual achado esperado  
aumenta a acurácia do diagnóstico em um 
paciente com suspeita de pneumonia de 
hipersensibilidade? 

 

(A) Neutrofilia > 30%. 

(B) Linfocitose > 20%. 

(C) Células mesoteliais > 5%. 

(D) Eosinofilia > 20%. 

(E) Presença de macrófagos com inclusão de 
hemossiderina. 
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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 

Conceitue asma de difícil controle (ADC) e asma grave, descreva quais são os passos a serem tomados na 
ADC para se chegar ao diagnóstico de asma grave, como fenotipar a asma grave e, também, descreva os 
fenótipos e suas características. 
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