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Leia estas instruções: 

 

1 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: Língua Portuguesa → 01 a 15 

e Conhecimentos Específicos → 16 a 50.  

2 
Se o Caderno contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 

Fiscal. 

3 Cada questão apresenta apenas uma resposta correta.  

4 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e preencher a Folha 

de Respostas. 

8 Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul. 

9 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

10 Retirando-se antes de decorrerem duas horas do início da prova, devolva, também, este Caderno; caso 

contrário, poderá levá-lo. 

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : 
__________________________________________________________ 
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Língua Portuguesa -          01 a 15 
 

 

Responda às questões de 01 a 06 com base no Texto 1, fragmento de Como você toma 

decisões?, escrito por David Cohen, Martha Mendonça, Nelito Fernandes e Rodrigo Turrer.  
 
 

Texto 1 
 

Como você toma decisões?  
 

David Cohen, Martha Mendonça,  
 

Nelito Fernandes e Rodrigo Turrer 

 

Foram três anos e meio de observações e testes, e no final a decisão mais 

surpreendente de Dunga foi não convocar o jogador Adriano, do Flamengo, para a seleção 

brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da África do Sul. “O emocional falou uma coisa, a 3 

razão fala outra”, disse o técnico. Dunga não está sozinho nesse dilema. Uma pesquisa feita pelo 

instituto Ibope mostra que os brasileiros se dividem de maneira quase uniforme entre racionais e 

emotivos. De acordo com a pesquisa – feita a pedido da TV Globo, da mesma organização que 6 

publica ÉPOCA, para o lançamento da novela Passione, que aborda o tema  –, um terço da 

população age costumeiramente de forma emocional, ou intuitiva. Outro terço diz raciocinar mais 

friamente antes de tomar decisões . 9 

A divisão da mente entre dois polos não é exatamente nova: foi exposta no século IV 

a.C. pelo filósofo grego Platão, no livro Fedro. Ele usou uma analogia baseada em tradições 

ainda mais antigas, provavelmente do Egito ou da Mesopotâmia. Segundo a versão de Platão, 12 

nossa alma é como uma charrete com dois cavalos. O condutor seria a razão, e os cavalos as 

emoções. Um deles é obediente, representa nossos desejos mais “nobres”. Outro, rebelde, são 

nossos apetites. A difícil tarefa do condutor é controlar os dois cavalos para que a charrete, 15 

dotada de asas, voe até as alturas onde ficam os deuses . 

Quase 2.500 anos depois, Platão foi atropelado pela charrete. Pesquisas e estudos em 

vários campos do conhecimento vêm destroçando sua analogia. De um lado, economistas e 18 

matemáticos dizem que as carroças de hoje não têm apenas dois cavalos, mas 100 ou 200, e a 

única esperança do cocheiro é guiar-se por instrumentos automatizados, como computadores e 

programas de análise. Um segundo grupo, da psicologia cognitiva, afirma que o condutor é 21 

caolho e não consegue enxergar boa parte da estrada. Os psicólogos oferecem mapas 

detalhados dos buracos no caminho. Há um terceiro grupo, dos evolucionistas, para quem o 

condutor deveria aprender a largar as rédeas: eles dizem que, no geral, os cavalos sabem muito 24 

bem para onde estão indo e o condutor, ao tentar freá-los, só faz tornar o caminho mais longo. 

Finalmente, o grupo mais recente, dos neurocientistas, diz que o cocheiro não passa de um 

cavalo disfarçado. Não há, segundo eles, possibilidade de razão sem emoção.  27 

É por isso que a área de conhecimento denominada, com tanta pompa, de tomada de 

decisões é hoje um campo de batalha. Basta ver os lançamentos de livros mais recentes [...].

Revista Época, p.92, 17 maio 2010. 
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01. Infere-se do texto que 

A) a decisão do técnico da Seleção Brasileira prova que ele aprendeu a “largar as r édeas”. 

B) a não convocação de Adriano pelo técnico da Seleção Brasileira já era esperada. 

C) os resultados de uma pesquisa do Ibope revelam que os brasileiros, em sua grande mai o-
ria, são emotivos. 

D) estudos contemporâneos têm refutado a teoria platônica acerca da polaridade “emoção e 
razão”. 

 
 

02. No penúltimo parágrafo, de um lado e finalmente (linha 18 e 26) são algumas das expressões 
usadas para  

A) indicar a orientação argumentativa de uma corrente filosófica.  

B) concluir a argumentação desenvolvida no texto.  

C) apresentar, ordenadamente, uma série de argumentos. 

D) introduzir enunciados sobre a teoria dos evolucionistas e a dos neurocientistas.  
 
 

03. No último parágrafo, a expressão um campo de batalha constitui uma 

A) metonímia.  

B) metáfora. 

C) apóstrofe. 

D) ironia. 
 
 

04. A mesma relação semântica que tradicionalmente se estabelece no par razão e emoção se 
manifesta em  

A) campo de batalha e confronto de ideias. 

B) agir emocionalmente e agir intuitivamente.  

C) pesquisas recentes e pesquisas contemporâneas.  

D) largar as rédeas e frear os cavalos. 
 
 
05. Considere o trecho: 
 

Finalmente, o grupo mais recente, dos neurocientistas, diz que o cocheiro não 

passa de um cavalo disfarçado. Não há, segundo eles, possibilidade de razão 

sem emoção. 
 

Observando-se a manutenção do sentido original e as regras de pontuação, a reescrita do 
trecho está correta em 

A) Finalmente, o grupo dos neurocientistas mais recentes diz, que o cocheiro não passa de 
um cavalo disfarçado: portanto, segundo esses estudiosos, é impossível haver razão com 
emoção. 

B) Finalmente – diz o cocheiro – o grupo dos neurocientistas não passa de um cavalo disfa r-
çado, pois segundo eles não há possibilidade de razão sem emoção.  

C) Finalmente, o grupo mais recente – dos neurocientistas – diz que o cocheiro não passa de 
um cavalo disfarçado, pois, segundo esses estudiosos, não existe possibilidade de razão 
sem emoção. 

D) Finalmente, o grupo mais recente, dos neurocientistas diz, que o cocheiro não passa de 
um cavalo disfarçado, embora, segundo eles, seja impossível haver  razão sem emoç ão. 
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06. Considere os seguintes enunciados:  
 
 

 Uma pesquisa feita pelo instituto Ibope mostra que os brasileiros se dividem de maneira 

quase uniforme entre racionais e emotivos.   
 

 Foram três anos [...] não convocar o jogador Adriano, do Flamengo, para a s eleção 

brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da África do Sul.  
 
 

Os elementos destacados são, respectivamente, 

A) conjunção integrante e pronome relativo.  

B) conjunção subordinativa e conjunção coordenativa.  

C) pronome relativo e conjunção integrante. 

D) conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. 
 
 

O Texto 2, charge publicada após a divulgação da lista dos jogadores convocados para 

a Seleção Brasileira de 2010, e o Texto 3, cartaz do filme Exterminador do futuro, 

divulgado à época de seu lançamento em 1984, servirão de base para a questão 07. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
07. Sobre os textos 2 e 3 é correto afirmar que eles mantêm uma relação dialógica entre si. Esse 

fenômeno denomina-se 

A) denotação. 

B) ambiguidade. 

C) intertextualidade. 

D) conotação. 
 
 
 

Disponível em: <http://www.acharge.com.br/doano.htm.> 
Acesso em: 18 maio 2010. 

Texto 2 

Texto 3 

Disponível em: 
<http://www.upot.com/cinemax/config/im
agens_conteudo/produtos 
/imagensGRD/GRD_o%20exterminador
%20do%20futuro.jpg>.  
Acesso em: 18 maio 2010. 



4   IFRN – Concurso Público 2010 – Técnico Administrativo em Educação  [Médico/Clínico Geral 

O Texto 4 servirá de base para responder às questões de 08 a 10. 
 
 

Texto 4 
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO RIO GRANDE DO NORTE 

CAMPUS NATAL – ZONA NORTE 

Av. Brusque, 2926 – Conj. Santa Catarina – Bairro Potengi – Natal/RN  

CEP.: 59.112-490  

Fone/Fax: (84) 4006-9500 – E-mail: unedzn@cefetrn.br 

 
 

MEMO N.º 005/2010-DAE/ZN-IFRN      Natal/RN, 19 de maio de 2010.  

 

Do:  DAE/ZN 

Para: Departamento de Administração 

 

Assunto: Administração. Instalação de microcomputadores   

 

Senhor Diretor do Departamento de Administração  

 

Nos termos do Plano Geral de Informatização, solicito a Vossa Senhoria verificar a possib i-

lidade de que sejam instalados três microcomputadores neste Departamento.  

Sem descer a maiores detalhes técnicos, acrescento, apenas, que, conforme orientação do 3 

Departamento de Informática, o ideal seria que o equipamento fosse dotado de disco rígido e de 

monitor padrão EGA. Quanto a programas, haveria necessidade de dois tipos: um processador d e 

textos e um gerenciador de banco de dados.  6 

O treinamento de pessoal para operação dos micros poderia ficar a cargo da Seção de 

Treinamento do Departamento de Modernização, cuja chefia já manifestou seu acordo a respeito.  

Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos deste Departamento ensejará 9 

racional distribuição de tarefas entre os servidores e, sobretudo, uma melhoria na qualidade dos 

serviços prestados.

 

 

Atenciosamente, 
 
 

José João Maria 

Diretor do Departamento de Assuntos Estudantis  
 

BRASIL, Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República .  Brasília: Presidência da 
República, 2002. p. 18 (adaptado).  

 
 
08. A intenção comunicativa dominante no texto é  

A) rever providências em processos administrativos.  

B) comunicar a adoção de algumas orientações normativas.  

C) informar a realização de um serviço.  

D) requerer a realização de um serviço.  
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09. Na expressão deste departamento (linha 9), o pronome refere-se ao 

A) Departamento de Modernização. 

B) Departamento de Assuntos Estudantis. 

C) Departamento de Administração. 

D) Departamento de Informática. 
 
 

10. A forma verbal manifestou (linha 8) apresenta regência diferente da que se observa em  

A) “solicito” (linha 1). 

B) “acrescento” (linha 3). 

C) “verificar” (linha 1). 

D) “mencionar” (linha 9). 
 
 
11. O gênero “memorando” caracteriza-se, principalmente, pela 

A) prolixidade. 

B) complexidade. 

C) espontaneidade. 

D) agilidade. 
 
 
12. Sobre o gênero “memorando”, é correto afirmar que 

A) tem circulação no contexto interno da instituição. 

B) tem caráter meramente administrativo.  

C) deve pautar-se pela complexidade dos procedimentos burocrát icos. 

D) deve propor necessariamente alguma medida.  
 
 

Leia o trecho abaixo e responda às questões 13 a 15. 
 

Muito se tem ensaiado, refletido e escrito sobre a Administração Pública e mesmo sobre 

gestão pública, na preocupação e na vontade de contribuir para se desenvolver um caminho mais 

conseqüente e continuado na adaptação da Administração Pública às exigências de uma nova 3 

sociedade, uma reflexão sobre as especificidades e sobre o seu papel numa verdadeira reforma.  

A reforma da Administração Pública está na ordem do dia e é inevitável, não sendo, todavia, 

nem fácil nem consensual, quer no seu conteúdo, quer na estratégia a adotar. Em última instância , 6 

a reforma exige que se questione o papel do Estado, a natureza das missões dos serviços públicos, 

a responsabilização destes, perante os cidadãos e o governo, pela implementação das políticas 

públicas e, em última análise, a resposta às necessidades soci ais e a rentabilização de recursos 9 

financeiros comuns. De fato, o reforço de uma efetiva gestão exige suporte político e o 

desenvolvimento de uma cultura e de instrumentos adequados à realidade específica da 

Administração Pública.  12 

Os conceitos de gestão e de administração têm merecido diferentes entendimentos, 

nomeadamente de acordo com o contexto em que são aplicados e, também, no contexto da 

Administração Pública. Durante muito tempo, o conceito de gestão não foi considerado aplicável 15 

aos dirigentes da Administração Pública, considerando-se que o seu papel era administrar, de 

acordo com regras preestabelecidas, os recursos destinados aos seus serviços, garantindo, assim, o 

cumprimento de atribuições e o exercício de competências igualmente predefinidas.18 

 

MENDES, Luis Augusto Lobão.  A reforma da Administração Pública . Disponível em: 
< http://www.fdc.org.br/pt/blog_gestaopublica/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=4 >. Acesso em: 16 maio 2010. 

 

http://www.fdc.org.br/pt/blog_gestaopublica/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=4
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13. De acordo com o trecho, é correto afirmar que a discussão acerca da Administração Pública 
visa a 

A) exigir do Estado a implementação de políticas públicas. 

B) contribuir para a adequação desta às exigências sociais.  

C) responder às necessidade sociais dos servidores públicos.  

D) exigir respeito e ética em relação aos administradores públicos.  
 
 

14. A palavra implementação (linha 8) significa o ato de  

A) pôr na ordem do dia. 

B) pôr em execução. 

C) ampliar. 

D) propor. 
 

 

15. O trecho autoriza afirmar que os conceitos de gestão e de administração  

A) suscitam diferentes compreensões, dependendo do contexto de uso.  

B) assumem sentidos equivalentes independentemente do contexto.  

C) estão devidamente inseridos na Administração Pública atual. 

D) estão totalmente excluídos da Administração Pública atual. 
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Conhecimentos Específicos           16 a 50 
 

16. Um rapaz de 16 anos vai ao consultório médico queixando-se de prurido e vermelhidão ocular 
bilateral de início há um dia. Relata também mialgia difusa, dor de garganta e coriza hialina 
há dois dias. Nega contato com outras pessoas doentes nas últimas semanas. Ao exame, a-
presenta secreção ocular moderada e hiperemia conjuntival difusa com edema leve. Para e s-
se paciente a melhor conduta é usar colírio  

A) de antiistamínico (levocabastina) de 6/6h. 

B) de corticóide (fluormetolona) de 4/4h.  

C) Ofloxacino 0,3% de 4/4h, por sete dias. 

D) lubrificante de 6/6h e compressas frias. 
 
 
17. As principais causas de baixa acuidade visual súbita, unilateral, com dor e hiperemia ocular 

são: 

A) Hemorragia vítrea e descolamento de retina. 

B) Neurite óptica e arterite de células gigantes. 

C) Uveíte anterior e glaucoma agudo. 

D) Amaurose fugaz e oclusão da veia central da retina. 
 
 
18. Uma adolescente de 14 anos vai ao consultório médico queixando-se de dor importante no 

ouvido esquerdo há um dia. Refere ainda que, na noite anterior, notou otorréia serossangui-
nolenta no mesmo ouvido. Ao exame otológico , foi visualizada a membrana timpânica bastan-
te hiperemiada com bolhas hemorrágicas, mas sem abaulamento. A melhor conduta neste c a-
so é: 

A) Antiinflamatório não esteroidal e amoxicilina 1g 8/8h (dose aumentada). 

B) Limpeza do meato externo e antifúngico tópico. 

C) Antiinflamatório não esteroidal e claritromicina 500mg 12/12h. 

D) Corticóide via oral e drenagem da membrana timpânica . 
 
 
19. Considere as seguintes afirmativas relacionadas às rinossinusites:  
 

I 
Os anaeróbios são os maiores responsáveis pelas rinossinusites crônicas em adu l-
tos (aproximadamente 88% dos casos).  

II 
O tratamento da rinossinusite fúngica alérgica baseia-se em cirurgia, corticoterapia 
prolongada e, eventualmente, imunoterapia.  

III 
A rinossinusite nosocomial está na maioria das vezes associada ao uso prolongado 
de sonda nasogástrica em pacientes em UTI. 

IV 
A radiografia simples dos seios nasais é de baixa especificidade, mas tem boa se n-
sibilidade no diagnóstico das rinossinusites agudas.  

 

Estão corretas apenas: 

A) II e IV 

B) I, II e III  

C) II, III e IV 

D) I e III 
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20. Em relação ao câncer de próstata, é correto afirmar: 

A) O toque retal apresenta sensibilidade maior que o PSA na detecção precoce dos tumores 
malignos da próstata. 

B) O rastreamento do câncer de próstata deve ser feito anualmente em todo homem com hi s-
tória familiar da doença a partir dos 40 anos.  

C) A relação PSA livre sobre PSA total maior que 25% sugere fortemente a presença de m a-
lignidade da próstata. 

D) A disseminação do câncer de próstata é exclusivamente hematogênica e acomete inicia l-
mente os ossos da coluna e da bacia. 

 
 

21. Em relação aos exames de diagnóstico de cólica renal por litíase , é correto afirmar: 

A) A ultrassonografia é um exame rápido, fácil, barato e seguro, podendo diferenciar os tipos 
de cálculos sem necessidade de contraste venoso. 

B) A tomografia computadorizada helicoidal contrastada é o exame padrão ouro na avaliação 
de pacientes com cólica nefrética.  

C) A insuficiência renal crônica não-dialítica (ClCr < 30 ml/min) não é contraindicação à rea-
lização de urografia excretora.  

D) A associação de radiografia simples de abdome ao exame tomográfico melhora a difere n-
ciação entre os cálculos radiopacos e os radiolucentes . 

 
 

22. Uma adolescente de 13 anos procura assistência médica de urgência por apresentar dispnéia 
de início agudo, tosse pouco produtiva, opressão e chiado no peito. Ao exame apresentava: 
FC 112 bpm, SAT02 91%, FR 28 ipm, ausculta pulmonar com sibilos expiratórios difusos, uso 
da musculatura acessória e pulso paradoxal de 12 mmHg.  

A melhor conduta para essa paciente é: 

A) Beta-2 agonista inalatório sequencial. 

B) Terbutalina via subcutânea. 

C) Intubação orotraqueal rápida. 

D) Aminofilina intravenosa em infusão contínua. 
 
 

23. Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) , é correto afirmar: 

A) A base do tratamento do corpulmonale crônico é o uso de baixas doses de digitálicos as-
sociado aos vasodilatadores tipo nifedipina.  

B) A oxigenoterapia domiciliar contínua deverá ser prescrita para pacientes que têm SatO2 < 
90% e PaO2 < 70 mmHg em ar ambiente com o indivíduo  acordado e em repouso. 

C) A cirurgia redutora de volume pulmonar está indicada em portadores de enfisema pred o-
minantemente em lobos inferiores com boa capacidade de exercício após reabilitação 
pulmonar. 

D) Os corticóides inalatórios estão indicados em pac ientes com VEF1 < 50% do previsto as-
sociado a duas ou mais exacerbações no último ano.  

 
 

24. Mulher de 60 anos é levada ao pronto-socorro após uma hora de início súbito de hemiparesia 
completa em dimídio direito de predomínio braquio-cefálico e disartria. Ao exame apresenta-
va: PA 180x100 mmHg, FC 88 bpm, SatO2 92% em ar ambiente, ritmo cardíaco irregular por 
fibrilação atrial, pulmões limpos e pupilas isocóricas e fotorreativas. Caso não haja contrai n-
dicações, a melhor conduta para essa paciente é: 

A) Amiodarona em dose de ataque e anticoagulação plena.  

B) Redução de 25% da pressão arterial média.  

C) AAS 325 mg com Clopidogrel 300 mg em dose de ataque.  

D) Tomografia de crânio e trombólise com rTPA. 
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25. Considere as afirmativas relacionadas ao estado de mal epiléptico: 
 

I 
É caracterizado por cinco minutos contínuos de crise ou duas ou mais crises sem 
intervalos de consciência. 

II 
A droga ideal inicial deverá ser a fenitoína por ter ação rápida e efeito de curta du-
ração. 

III 
O fenobarbital é o agente de escolha (antes da fenitoína) na crise para os pacientes 
já epilépticos que faziam uso e pararam de tomar o fenobarbital.  

IV 
O midazolam tem-se mostrado mais seguro e mais eficaz que o diazepam no con-
trole das crises após intoxicação alcoólica.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I e III 

B) I e II 

C) II e III 

D) III e IV 
 

 

26. Uma mulher de 78 anos é levada ao pronto-socorro por familiares porque há dois dias iniciou 
quadro de desorientação espacial, agressividade desmotivada, recusa alimentar e episódios  
de sonolência alternados com agitação. Está em tratamento para doença de Alzheimer em 
fase moderada. Ao exame apresentava-se com o pensamento desorganizado, com atenção 
deteriorada, vigil, indiferente, agitada e agressiva. Encontrava-se ainda desidratada e desnu-
trida. A melhor conduta para essa paciente é: 

A) Internação hospitalar, investigação da causa de base e haloperidol via oral.  

B) Diazepam intravenoso e suspensão do tratamento para a Doença de Alzheimer.  

C) Contenção no leito, levomepromazina intravenosa com monitorização cardíaca.  

D) Passagem de sonda naso-enteral e hidratação enteral vigorosa em bomba.  
 
 
27. Um homem de 30 anos é levado ao pronto-socorro após ser encontrado por familiares cho-

rando sozinho em casa. Ao exame apresentava ansiedade, sudorese, agitação, confusão 
mental, FC 140 bpm, PA 170x100 mmHg, pupilas midriáticas e temperatura de 39ºC. Supo n-
do tratar-se de intoxicação exógena, após monitorização cardíaca, a melhor conduta para 
esse paciente é: 

A) Metoprolol IV. 

B) Atropina IV. 

C) Diazepan IV. 

D) Haloperidol IV. 
 
 
28. Em relação à Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE), analise as afirmativas seguintes:  
 

I 
Resulta da colonização por flora polimicrobiana do líquido ascítico com baixas co n-
centrações protéicas. 

II 
O melhor critério diagnóstico de PBE é a presença de contagem de polimorfonucle-
ares igual ou maior a 250/mm

3
. 

III 
A ciprofloxacina não deve ser usada empiricamente nos pacientes que fazem prof i-
laxia de PBE com norfloxacina. 

IV 
Os pacientes cirróticos com um episódio prévio de  PBE devem receber profilaxia 
antimicrobiana por tempo indeterminado. 

 

São corretas apenas: 

A) II, III e IV     C) I, II e IV 

B) III e IV     D) I e III  
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29. Em relação à Hemorragia Digestiva Alta (HDA), é correto afirmar:  

A) A cintilografia com tecnécio é o exame com a melhor acurácia para determinar o local e-
xato da HDA. 

B) As úlceras pépticas continuam a ser as principais causas de HDA, embora sua incidência 
tenha diminuído nos últimos anos.  

C) O uso de TIPS para tratamento de varizes esofágicas hemorrágicas aumenta a sobrevida, 
porém piora a encefalopatia hepática.  

D) O tratamento de escolha para prevenir ressangramento imediato de varizes esofágicas é 
o uso de propranolol associado ao omeprazol IV.  

 
 
30. Uma mulher de 85 anos é levada ao hospital após apresentar enterorragia com sangue vivo 

(aproximadamente 350 ml) em um único episódio autolimitado. A paciente tem história prévia 
de constipação e durante o atendimento referia apenas discreta dor , tipo cólica abdominal. 
De acordo com a história e a faixa etária, a causa mais provável do sangramento intestinal 
dessa senhora é: 

A) Colite isquêmica     C) Neoplasia dos cólons 

B) Doença diverticular      D) Retocolite ulcerativa 
 
 
31. Homem de 91 anos, portador de demência vascular avançada como sequela de AV C, acama-

do, desnutrido, passa a evoluir com constipação intestinal importante. Para es se paciente, a 
melhor conduta para a constipação é o uso de:  

A) Laxantes emolientes (ex.: bisacodil e docusato)  

B) Laxantes estimulantes (ex.: sena e cáscara sagrada)  

C) Agentes osmóticos (ex.: macrogol e polietilenoglicol)  

D) Fibras formadoras de massa (ex.: psílio e metilcelulose)  
 
 
32. Considere as seguintes afirmativas relacionadas à avaliação para a prática de atividade fís i-

ca: 
 

I 
A avaliação leva em conta quatro aspectos principais: postural, composição corpo-
ral, neuromotor e metabólico. 

II 
O teste de flexibilidade “sentar e alcançar” deve ser evitado em indivíduos acima de 
40 anos. 

III 
O teste ergométrico para liberação de atividade física está indicado nas mulhere s 
acima de 35 anos. 

IV 
Adultos de qualquer faixa etária com doença cardíaca diagnosticada devem fazer o 
teste ergométrico. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas:  

A) I e IV   B) I e II    C) III e IV   D) II e III 
 

 
33. Paciente hipertenso, diabético com microalbuminúria de 160 mg em 24 horas. O agente hipo-

tensor de escolha é um: 

A) Betabloqueador. 

B) Bloqueador dos canais de cálcio.  

C) Bloqueador dos receptores AT
1
. 

D) Diurético tiazídico. 
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34. Em relação ao risco cardiovascular, os pacientes portadores de Diabetes Melitos são 
considerados de 

A) alto risco, portanto o LDL colesterol recomendado é abaixo de 100mg/dl.  

B) muito alto risco, portanto o HDL recomendado é acima de 50mg/dl.  

C) moderado risco, portanto a pressão arterial recomendada é abaixo de 130 x 80mmHg. 

D) baixo risco, portanto o triglicérides recomendado é abaixo de 150mmHg.  
 
 
35. Para uma mulher de 55 anos, portadora de insuficiência renal crônica dialítica devido à n e-

fropatia lúpica, o exame padrão ouro para o diagnóstico de anemia por def iciência de ferro é: 

A) Cálculo do índice de saturação da transferrina. 

B) Dosagem da ferritina plasmática. 

C) Dosagem do ferro sérico. 

D) Pesquisa de ferro na medula óssea. 

 

 
36. Paciente masculino, negro, 61 anos, com antecedente de HAS, vai ao  ambulató rio para 

consulta de rotina, não apresenta queixas, refere estar cumprindo as orientações relativas à 
hipertensão, estando em uso de ramipril 10mg/dia, anlodipina 10mg/dia e clortalidona 
25mg/dia. Ao exame físico apresenta uma pressão arterial de 200 x 120 mmHg. 

Esse paciente é considerado portador de:  

A) Emergência hipertensiva. 

B) HAS maligna. 

C) HAS de difícil controle. 

D) Urgência hipertensiva.  

 
 
37. Paciente feminina, branca, 65 anos, hipertensa, diabética com passado de infarto do 

miocárdio, internada, apresenta dispneia aos pequenos esforços, dispneia paroxística 
noturna, turgência venosa jugular patológica, hepatomegalia congestiva e edema de membros 
inferiores. 

As medicações que estão relacionadas à diminuição da mortalidade nes se tipo de paciente 
são: 

A) Digoxina, carvedilol, espironolactona, 

B) Digoxina, captoprill, furosemida. 

C) Enalapril, metoprolol, espironolactona, 

D) Enalapril, bisoprolol, furosemida. 
 
 
38. É considerada infração ética de acordo com o Código em vigor:  

A) Usar formulários de Instituições Públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na 
Clínica Privada. 

B) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina , quando atingido no exer-
cício de sua profissão. 

C) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos 
ditames de sua consciência. 

D) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantróp i-
co ou não, sem fazer parte do seu corpo clínico.  
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39. Leia as recomendações do Ministério da Saúde, em relação ao uso de Oseltamivir para 
profilaxia da gripe A. 

 

I 
Os profissionais de laboratório que tenham manipulado amostras clínicas que 
contenham a nova Influenza A (H1N1) sem o uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI). 

II 

Os trabalhadores de saúde que estiveram envolvidos na realização de 
procedimentos invasivos (geradores de aerossóis) ou manipulação de secreções 
de um caso suspeito ou confirmado de infecção pela nova Influenza A (H1N1) 
sem o uso de EPI ou que utilizaram de maneira inadequada. 

III 

Os trabalhadores de saúde que estiveram envolvidos na realização de 
procedimentos invasivos (geradores de aerossóis) ou manipulação de secreções 
de um caso suspeito ou confirmado de infecção pela nova Influenza A (H1N1) 
mesmo que tenha usado EPI adequadamente. 

 

Das recomendações acima mencionadas, apenas 

A) III está correta.    C) II e III estão corretas. 

B) I e II estão corretas.    D) II está correta. 
 
 
40. Leia as condições clínicas abaixo. 
 

I Miocardite 

II Meningite 

III Hepatite 

IV Pancreatite 

 

A opção que apresenta corretamente possíveis complicações da toxoplasmose é:  

A) II e IV      C) II e III 

B) I e IV      D) I e III  
 
 
41. O tratamento farmacológico que mais traz benefício na fibromialgia é: 

A) Corticosteróides.    C) Antiflamatório não-hormonais. 

B) Miorrelaxantes.    D) Antidepressivos tricíclicos. 
 
 
42. São considerados fatores de risco para osteoporose:  

A) Dislipidemia, sexo feminino, menopausa. 

B) Tabagismo, alcoolismo, café em excesso.  

C) Sedentarismo, uso de corticóide, artrose.  

D) Raça negra, hipocalcemia, baixo peso. 
 
 
43. São critérios do American College of Rheumatology  que definem o diagnóstico do lúpus 

eritematoso sistêmico: 

A) Eritema malar, artrite, febre, anemia.  

B) Fotossensibilidade, serosite, úlceras orais, convulsão.  

C) Proteinúria, artralgia, úlceras cutâneas, queda de cabelo.  

D) Lesões discóides, FAN anormal, leucocitose.  
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44. A bacteriúria assintomática deve ser tratada sempre em 

A) todas as mulheres.    C) gestantes. 

B) idosos.     D) todos os pacientes. 
 
 

45. É considerado o hipotensor de escolha no tratamento da eclâmpsia: 

A) Hidralazina IV.    C) Nitroprussiato de sódio. 

B) Nifedipina SL.    D) Nitroglicerina. 
 
 

46. Os níveis da hemoglobina, nos portadores de doença renal crônica  

A) não devem ficar acima de 11g/dl.    C) não devem ficar abaixo de 11g/dl.  

B) devem ficar entre 8 e 10g/dl.     D) devem ficar entre 7 e 9g/dl. 
 
 
47. Abaixo estão mencionados possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de lesões pré-

neoplásicas e de carcinoma invasor do colo do útero. 
 

I Infecção pelo papiloma vírus humano (HPV).  

II Herpes genital. 

III Grande número de parceiros. 

IV Doenças sexualmente transmissíveis. 
 

Dos fatores apresentados acima, estão corretos:  

A) I e IV.     C) II e IV. 

B) II e III.    D) I e III. 
 
 
48. São fatores de risco para o câncer de mama: 

A) Aleitamento materno, consumo de álcool, tabagismo.  

B) Consumo de álcool, anticoncepcionais hormonais, reposição hormonal.  

C) Tabagismo, anticoncepcionais hormonais, multiparidade. 

D) Nuliparidade, grande número de parceiros, pós-menopausa. 
 
 
49. O rastreamento de disfunção tireoidiana é feito através de:  

A) Dosagem do TSH. 

B) Dosagem de T3 e T4. 

C) Ultrassonografia da tireóide. 

D) Cintilografia da tireóide. 
 
 
50. O agente etiológico mais comum da osteomielite hematogênica aguda é: 

A) Streptococcus pneumoniae. 

B) Haemophilus influenzae do tipo B. 

C) Staphylococcus aureus. 

D) Streptococcus epidermidis. 
 
 


