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MÉDICO DIARISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Sobre a Doença de Lyme, é correto afirmar:

QUESTÃO 13
De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número
de idosos com HIV no Brasil cresceu em 103% nos últimos
10 anos. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)
apontam que, caso esse ritmo de progressão persista, em
2030, há estimativa de termos 70% da população mundial
com mais de 60 anos infectada pelo vírus HIV. Sobre a
infecção do HIV em idosos, é correto afirmar:

I.

Doença de Lyme (DL) é uma zoonose endêmica no
Brasil, causada por espiroquetas do complexo Borrelia
burgdorferi e transmitida pela picada de carrapatos;
II. Na fase aguda, os sintomas mais frequentes são febre
baixa,
calafrios,
mialgia,
artralgia,
cefaleia,
adenomegalia e elevação de enzimas hepáticas;
III. O surgimento de eritema migratório é sinal
patognomônico da doença.

A) A baixa suspeição clínica é uma das principais causas de
atraso do diagnóstico;
B) O tratamento com medicamentos antirretrovirais deve
ser iniciado apenas em pacientes com CD4 maior que
350;
C) O uso de Fibratos deve ser instituído para todos os
idosos, pelo maior risco cardiovascular nessa faixa
etária;
D) O uso da terapia antirretroviral não interfere na
prevalência de alterações cognitivas.

Estão corretos:
A) I e II, apenas;
B) I e III, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II e III.
QUESTÃO 12
Paciente do sexo masculino, 69 anos, admitido com
história de dispnéia progressiva, aos esforços, de início há
3 meses, acompanhada de tosse seca persistente.
Tabagista desde os 18 anos (20 maços/ano). Ausculta
pulmonar apresentando estertores finos holo e
teleinspiratórios do tipo “velcro”. Avaliação cardiológica
normal. Solicitada TCAR para investigação etiológica. São
critérios radiológicos para o diagnóstico de Pneumonia
Intersticial Usual:

QUESTÃO 14
Sobre o esquema vacinal indicado para adultos infectados
pelo HIV, é correto afirmar:
A) Imunização contra Streptococcus pneumoniae é
contraindicada;
B) São necessárias 4 doses da vacina contra Hepatite B
com o dobro da dose habitual para imunização;
C) É contraindicada imunização com vacinas de bactérias
ou vírus vivos atenuados;
D) Imunização contra febre amarela é indicada para
habitantes de áreas endêmicas, independente de
contagem CD4.

I. Consolidações peribrônquicas;
II. Micronódulos difusos bilaterais com predomínio em
lobos superiores;
III. Faveolamento com ou sem bronquiectasias;
IV. Alterações reticulares e opacidades em vidro fosco em
região basal e subpleural.

QUESTÃO 15
São medicamentos recomendados para o tratamento da
fibromialgia, exceto:

Estão corretos, apenas:

A) Pramipexol;
B) Amitriptilina;
C) Pregabalina;
D) Clonazepam.

A) I e II;
B) I e III;
C) II e IV;
D) III e IV.
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QUESTÃO 16
Sobre o metabolismo das lipoproteínas, é correto afirmar:

QUESTÃO 19
Sobre o manejo inicial de pacientes com tireotoxicose, é
incorreto afirmar:

I.

As partículas de HDL são formadas no fígado, no
intestino e na circulação;
II. A inibição da proteína Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) é um importante alvo terapêutico no tratamento
da hipercolesterolemia;
III. O jejum não é necessário para realização do exame de
colesterol total.

A) A dosagem do TSH sérico tem sensibilidade e
especificidade superiores a 90% para diagnóstico de
tireotoxicose;
B) A dosagem do anticorpo anti-receptor do TSH é
indicada em gestantes com suspeita de Doença de
Graves e em indivíduos eutireoidianos com
oftalmopatia;
C) Na Doença de Graves, a cintilografia de tireoide mostra
captação heterogênea, com focos de hipercaptação
entremeados com áreas hipocaptantes;
D) US da tireoide não é indicada rotineiramente na
avaliação de pacientes com hipertireoidismo.

Estão corretos:
A) I e II, apenas;
B) I e III, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II e III.

QUESTÃO 20
As primeiras descrições de achados clínicos compatíveis
com a Doença de Behçet são encontradas em registros de
Hipócrates, no século V a.C: “... muitos desenvolveram
ulcerações aftosas. Muitas ulcerações sobre os genitais
(...) oftalmias lacrimosas de caráter crônico, com dores;
excreções fúngicas das pálpebras externamente, e
internamente, que destruíram a vista de muitas pessoas
(...)”. Sobre a Doença de Behçet, é correto afirmar:

QUESTÃO 17
Sobre a pancreatite crônica, é correto afirmar:
A) O tabagismo aumenta o risco de pancreatite crônica e
acelera a progressão de todas as formas da doença;
B) A icterícia é o sintoma mais comum;
C) As dosagens séricas de amilase e lipase têm alta
sensibilidade para o diagnóstico de pancreatite crônica;
D) A pancreatite crônica incide predominantemente em
pacientes do sexo feminino, com ingestão alcoólica
elevada.

A) As úlceras genitais são dolorosas, menores que 10 mm
e curam sem deixar cicatrizes em cerca de dez dias;
B) Teste da patergia positivo consiste em surgimento de
um nódulo eritematoso ou pustular no local, 2 horas
após o estímulo;
C) O tratamento das formas neurológicas consiste em
pulsoterapia
com
corticoide
seguido
de
imunossupressão;
D) As lesões oculares como uveíte ou vasculite retiniana
apresentam boa resposta à corticoterapia, com bom
prognóstico de recuperação.

QUESTÃO 18
O Helicobacter pylori é agente causador de uma das
infecções mais comuns no ser humano, com prevalência
estimada em 50% da população mundial. Sobre a infecção
pelo Helicobacter pylori, podemos afirmar que:
A) Teste respiratório com ureia 13C é o método padrãoouro para o diagnóstico invasivo da infecção por
Helicobacter pylori;
B) Há evidência de associação entre infecção por
Helicobacter
pylori
e
Doença
do
Refluxo
Gastroesofágico;
C) Em caso de úlcera péptica duodenal, é indicado o uso
de inibidores de bomba de prótons após a erradicação
do Helicobacter pylori por 4 a 8 semanas;
D) A infecção pelo Helicobacter pylori piora os sintomas
motores em pacientes com Doença de Parkinson.

5 de 7

MÉDICO DIARISTA

PROCESSO SELETIVO ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
QUESTÃO 21
Paciente do sexo masculino, 57 anos, hipertenso,
diabético, admitido com história de ter sido encontrado
com fraqueza em dimidio direito e afasia, pela manhã, ao
acordar. Visto bem pela última vez às 23h do dia anterior,
antes de ir dormir. Foi levado prontamente por familiares
ao hospital e encaminhado ao setor de imagem.
Tomografia de crânio com imagem sugestiva de evento
isquêmico agudo em território de artéria cerebral média
esquerda. Qual conduta mais indicada no momento?

QUESTÃO 25
Sobre a Síndrome Gripal Aguda pelo vírus da influenza, é
correto afirmar:

A) Iniciar AAS 200mg/dia e estatina, internação em UTI,
investigação etiológica e tratamento conservador do
AVC;
B) Realizar TC-perfusão, angiotomografia de crânio e
cervical. Avaliar dissociação clínico-radiológica e
considerar trombectomia mecânica, em caso de oclusão
de ramo arterial proximal;
C) Realizar angiotomografia de crânio e cervical, seguida
de terapia combinada (trombólise endovenosa e
trombectomia mecânica);
D) Dupla antiagregação com Aspirina e Clopidogrel,
internação em UTI, investigação etiológica e tratamento
conservador do AVC.

Estão corretos:

I.

O antiviral fosfato de oseltamivir tem ação inibitória
sobre a enzima neuraminidase;
II. Gestação e puerpério são condições de risco para
complicação;
III. Obesidade (IMC >40) é um fator de risco para
complicação.

A) I e II, apenas;
B) I e III, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II e III.
QUESTÃO 26
Paciente do sexo feminino, 26 anos, com diagnóstico de
Lupus Eritematoso Sistêmico, referindo quadro de malestar, edema em face e membros inferiores, dispneia aos
esforços, náuseas e urina escura. Diante da suspeita de
nefrite lúpica, é solicitada biópsia renal para estadiamento.
Faça a associação entre as Coluna 1 e 2 (classificação e as
alterações clínicas esperadas em cada situação):

QUESTÃO 22
Dentre os fármacos indicados para tratamento dos níveis
pressóricos em cada tipo de emergência hipertensiva, qual
combinação deve ser evitada?

Coluna 1
I. Nefrite
II. Nefrite
III. Nefrite
IV. Nefrite
V. Nefrite
VI. Nefrite

A) Eclâmpsia – Hidralazina por via venosa;
B) AVC – Nitroglicerina por via venosa;
C) Dissecção de aorta – Metoprolol por via venosa;
D) Edema agudo de pulmão – Nitroprussiato de sódio por
via venosa.

lúpica
lúpica
lúpica
lúpica
lúpica
lúpica

com mínima alteração mesangial;
proliferativa mesangial;
proliferativa focal;
proliferativa difusa;
membranosa;
com esclerose avançada.

Coluna 2
( ) Hematúria ou proteinúria microscópicas;
( ) Hematúria, proteinúria não-nefrótica ou alteração da
função renal;
( ) Sumário de urina e função renal normais;
( ) Síndrome nefrótica.

QUESTÃO 23
São considerados como fatores de mau prognóstico no
tratamento da Glomeruloesclerose Segmentar e Focal
(GESF), exceto:
A) Creatinina sérica inicial aumentada;
B) Fibrose intersticial renal;
C) Hipertensão arterial sistêmica;
D) Diabetes mellitus.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) II, III, I, V;
B) III, V, I, IV;
C) I, IV, III, VI;
D) I, II, III, IV.

QUESTÃO 24
São características que aumentam o grau de confiabilidade
do diagnóstico clínico de demência da Doença de
Alzheimer, exceto:
A) Declínio cognitivo progressivo;
B) PET/CT com utilização do radiotraçador 18Ffluorodeoxiglucose
(FDG)
com
evidência
de
hipometabolismo;
C) Teste genético positivo para Presenilinas 1 e 2;
D) Estudo de líquor com aumento de proteína tau e
redução de proteína beta-amiloide.
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QUESTÃO 27
Sobre o manejo da asma, é correto afirmar:
A) O uso de budesonida inalatória é contraindicado na
gestação;
B) Em gestantes, os sintomas costumam piorar nas últimas
4 semanas de gravidez;
C) A utilização de inibidores de bombas de prótons, em
pacientes com refluxo e asma, tem impacto positivo no
controle dos sintomas da asma;
D) A atividade física aeróbica reduz a suscetibilidade ao
broncoespasmo induzido pelo exercício.
QUESTÃO 28
São medicamentos utilizados no tratamento da neuralgia
do trigêmeo, exceto:
A) Gabapentina;
B) Carbamazepina;
C) Pimozida;
D) Amantadina.
QUESTÃO 29
São indicações da Colangiopancreatografia Retrógrada
Endoscópica (CPRE):
I. Obstrução biliar secundária a coledocolitíase;
II. Fístulas biliares;
III. Pancreatite aguda recorrente de causa desconhecida;
IV. Úlcera péptica duodenal.
Estão corretos, apenas:
A) I, II e III;
B) I e IV;
C) II e III;
D) I, III e IV.
QUESTÃO 30
Constitui uma característica de pior prognóstico da
insuficiência mitral primária, exceto:
A) Fibrilação arterial crônica;
B) Ecocardiograma com fração de ejeção < 60%;
C) Pressão sistólica da artéria pulmonar (PSAP) ≥ 50
mmHg;
D) Volume do átrio esquerdo ≥ 60 mL/m².
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