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MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 

Mulher, gestante, 40 anos, procurou o posto de saúde por 
apresentar quadro de febre moderada, mialgia, exantema, 
artralgia de extremidades, prurido leve e cefaleia com início dos 
sintomas há sete dias. Nega outras queixas. Ao ser questionada, 
afirma presença de mosquito Aedes ssp em sua residência.  
As questões 01 e 02, abaixo, referem-se a esse caso. 
 

01. É CORRETO afirmar. 
(A) A paciente apresenta típico caso de Dengue, 

desconsiderando Zika ou Chikungunya. 
(B) O tratamento inicial para esse caso é hidratação + 

salicilatos + predinisona oral. 
(C) Nenhum exame físico ou laboratorial é necessário para o 

caso, bastando a história clínica. 
(D) A Chikungunya, geralmente, apresenta febre, artralgia e 

linfopenia mais intensas do que a Dengue. 
 

02. Ainda sobre o caso, é CORRETO afirmar. 
(A) A Chikungunya apresenta uma fase crônica que pode 

perdurar por três meses ou mais, além de poder ocorrer 
alopécia, bursite, dor neuropática e depressão. 

(B) Gestantes infectadas por Zika terão fetos com microcefalia 
em todos os casos. 

(C) Gestante apenas com suspeita de Zika não é caso de 
notificação compulsória. 

(D) Em gestantes com confirmação de infecção por Zika e com 
fetos com microcefalia, é obrigatório o parto cesariano. 

 

03. Em julho de 2018, duas estudantes da UFRJ tiveram 
confirmação de caso de sarampo, mesmo sem terem viajado ou 
tido contato com casos suspeitos. Além desses, outros 18 casos 
foram confirmados na cidade do Rio de Janeiro. Sobre sarampo, 
é INCORRETO. 
(A) O homem é o único reservatório do vírus do sarampo que 

pertence à família Paramyxoviridae. 
(B) Pode apresentar como sintomatologia: exantema 

maculopapular generalizado, tosse, coriza nasal, 
conjuntivite e manchas de Koplik. 

(C) Mães que já tiveram a doença ou foram vacinadas não 
conseguem passar seus anticorpos via placentária, assim a 
vacinação deve ser realizada até os seis primeiros meses 
do nascimento das crianças. 

(D) É uma doença de notificação compulsória no Brasil e até o 
final dos anos 70 foi, dentre as doenças 
infectocontagiosas, uma das principais causas de óbito, 
sobretudo em crianças menores de 5 anos. 

 

04. Ainda sobre sarampo, o Ministério da Saúde considera que 
quais casos devem ser notificados compulsoriamente? 
(A) Apenas casos que apresentam complicações ou morte. 
(B) Todos os casos que necessitam de hospitalização. 
(C) Todos os casos identificados. 
(D) Todos os casos diagnosticados com confirmação 

laboratorial. 
 
05. Catador de lixo vem à Unidade Básica de Saúde da Família 
(UBASF) no final da quadra chuvosa no Ceará, com quadro de 
mialgia e insuficiência renal aguda associada à hipocalemia. Sua 
etiologia mais provável é: 
(A) Glomerulonefrite rapidamente progressiva. 
(B) Leptospirose. 
(C) Rabdomiólise. 
(D) Tétano acidental. 

06. A cantora Simaria, da dupla com Simone, foi afastada dos 
palcos devido a diagnóstico e tratamento de tuberculose (TB) 
ganglionar. Sobre essa doença, é CORRETO afirmar. 
(A) A tuberculose ganglionar é uma das formas de TB 

extrapulmonar e é mais prevalente que a TB pulmonar no 
Brasil. 

(B) A TB ganglionar é mais prevalente em mulheres de meia-
idade do que em lactentes e crianças pequenas. 

(C) A TB ganglionar decorre da progressão via linfática e não 
via hematogênica, e as cadeias ganglionares mais 
acometidas são as cadeias inguinais, axilares e mamárias. 

(D) O teste tuberculínico é geralmente útil dentro do contexto 
clínico, radiológico e epidemiológico. Entretanto, em 
pacientes com AIDS, não há reação ao teste tuberculínico. 
O diagnóstico definitivo baseia-se no isolamento do agente 
etiológico. 

 
07. Segundo o site G1, o Brasil teve 26.000 casos de 
poliomielite de 1968 a 1989 e não registra casos há 30 anos. No 
entanto, é possível ocorrer uma nova epidemia de poliomielite 
no Brasil com a significativa imigração de venezuelanos no 
último ano, dados os registros dessa doença na Venezuela. 
Sobre poliomielite, é INCORRETO. 
(A) A transmissão ocorre principalmente por contato direto, 

pessoa a pessoa, pela via fecal-oral e oral-oral; além de 
água e objetos contaminados por fezes de doentes ou 
portadores do vírus. 

(B) A infecção pelo poliovírus selvagem apresenta quatro 
formas clínicas, que são: assintomática, abortiva, 
meningite asséptica e forma paralítica. 

(C) A paralisia da poliomielite é flácida, simétrica e com 
parestesia associada; corresponde a 30% dos casos de 
todas as infecções. 

(D) A síndrome pós-pólio é de início insidioso, de evolução 
lenta, e os períodos de platô podem durar de um a dez 
anos. 

 
08. Paciente procurou um clínico para fazer um check-up. Dias 
depois retornou ao médico com sorologia positiva apenas para 
Anti-HBc igG e Anti-HBs. Qual o significado desses anticorpos 
reagentes? 
(A) Hepatite B em fase aguda. 
(B) Imunidade adquirida por infecção. 
(C) Hepatite B crônica. 
(D) Imunidade adquirida por vacinação. 

 
09. Um determinado exame tem 70% de sensibilidade para 
detecção dos metabólicos na urina de certa droga ilícita X. Caso 
50 pacientes, usuários regulares da droga X, fizerem esse exame 
de urina, quantos poderão ser detectados pelo exame como 
falso-negativos? 
(A) 15. 
(B) 30. 
(C) 35. 
(D) Nenhum. 
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10. Zoonose é uma infecção transmissível ao homem, cujo 
agente etiológico tem um ou mais animais como reservatório. E 
o que significa anfixenose? 
(A) Infecção transmitida aos animais, a partir de um 

reservatório humano. 
(B) Infecção cuja transmissão se restringe aos seres humanos. 
(C) Infecção cuja transmissão se processa de maneira 

intercambiável entre homem e animais. 
(D) Infecção transmitida ao homem a partir de reservatório 

animal. 
 
11. Segundo o DATASUS em seu Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM), as principais causas de morte no Brasil 
atualmente são devido a: 
(A) doenças do aparelho circulatório. 
(B) doenças infectoparasitárias. 
(C) doenças ocupacionais. 
(D) neoplasias. 

 
12. O Ceará apresenta anualmente altas taxas de 
gastroenterites, principalmente durante o período chuvoso. 
Qual a medida mais eficaz para reduzir essa condição? 
(A) Parto normal e amamentação exclusiva até os seis 

primeiros meses. 
(B) Expansão da rede de saneamento básico. 
(C) Alimentos orgânicos e sempre cozidos. 
(D) Vacinação para rotavírus (duas doses) e educação em 

saúde das famílias. 
 
13. Homem de meia-idade procura a emergência com história 
de cefaleia diária de início há três semanas, com mais de uma 
crise por dia e duração maior que 60 minutos, e que, por vezes, 
a dor de cabeça o acorda. Relata também vermelhidão e 
lacrimejamento em olho direito, além de congestão nasal e dor 
excruciante restrita ao lado direito da cabeça, que lhe causa 
bastante inquietação. O diagnóstico, segundo a sintomatologia 
apresentada pelo paciente, é: 
(A) enxaqueca. 
(B) cefaleia tensional. 
(C) arterite temporal. 
(D) cefaleia em salvas. 

 
14. Nefropatia diabética ou doença de Kimmelstiel-Wilson é a 
principal causa de morte em pacientes diabéticos e pode ser 
funcionalmente silenciosa por mais de 10 anos. Qual exame é o 
mais sensível e com alta especificidade para detecção precoce 
da nefropatia diabética? 
(A) Microalbuminúria. 
(B) Clearance de creatinina. 
(C) Nível de ureia plasmática. 
(D) Sumário de urina. 

 
15. Paciente relata que sofre de doença pulmonar e traz 
consigo uma espirometria que revela um aumento do volume 
residual pulmonar. Que doença ele apresenta? 
(A) Silicose. 
(B) Pneumonia em organização criptogênica. 
(C) Enfisema. 
(D) Fibrose pulmonar idiopática. 

 
16. Paciente masculino, 80 anos, diagnosticado com fibrilação 
atrial crônica e abandono de terapia com anticoagulante há 
bastante tempo. Vai ao consultório médico com dor abdominal 
pós-prandial de início em região periumbilical que evoluiu para 

dor abdominal difusa. Ao exame físico, evidencia-se irritação 
peritonial. A hipótese diagnóstica para esse caso é:  
(A) pancreatite aguda. 
(B) diverticulite de colo. 
(C) úlcera duodenal perfurada. 
(D) infarto enteromesentérico. 

 
17. Segundo o Ministério da Saúde (MS), o suicídio é um grave 
problema de saúde pública que envolve questões socioculturais, 
históricas, psicossociais e ambientais. Tanto os fatores de risco, 
quanto os de proteção, para o comportamento suicida e para o 
suicídio são complexos, com múltiplas determinações, podendo 
ser prevenidos através de intervenções oportunas embasadas 
em dados confiáveis. Sobre suicídio, marque V, para verdadeiro, 
e F, para falso. 
(__) A autoagressão está entre as três primeiras causas de 
morte entre as pessoas com idade entre 15 e 55 anos em todo o 
mundo. 
(__) A população indígena brasileira apresenta mais altas taxas 
de suicídio, fenômeno análogo ao de outros países com 
população indígena. 
(__) No Brasil, as mulheres são as mais afetadas pelo suicídio, 
especialmente aquelas com 70 anos de idade ou mais. O 
suicídio feminino é de 2 a 4 vezes mais frequente, dependendo 
da faixa etária. 
(__) No Brasil, ocorrem cerca de 10.000 mortes por suicídio por 
ano, com valores estáveis ao longo dos últimos anos. 
(__) É objetivo do Ministério da Saúde, reconhecer as 
especificidades do suicídio entre os povos indígenas no 
planejamento e implementação de ações estratégicas 
relacionadas à temática. 
 
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) V-V-V-F-F. 
(B) V-F-F-V-F. 
(C) V-V-F-V-V. 
(D) V-F-V-F-V. 

 
18. O dia nacional de combate ao fumo de 2018 trouxe a feliz 
constatação de que o Brasil reduziu em mais de 42% o número 
de fumantes passivos em oito anos. Sobre o tabagismo, marque 
V, para verdadeiro, e F, para falso. 
(__) A fumaça expelida pelo cigarro contém, em média, três 
vezes mais nicotina e monóxido de carbono, e até cinquenta 
vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça inalada 
pelo fumante após passar pelo filtro do cigarro. 
(__) Os efeitos de longo prazo do fumo passivo são: risco 
aumentado em aproximadamente 30% de câncer de pulmão e 
24% de infarto do miocárdio, aumento do risco de câncer de 
seios da face, além de desenvolvimento ou agravamento de 
bronquite crônica. 
(__) Constipação intestinal, inquietação, alterações do sono e 
dor de cabeça são alguns dos principais sintomas da abstinência 
à nicotina. 
(__) Pacientes com comorbidades psiquiátricas e tabagistas não 
são incentivados ao abandono do tabaco, pois a cessação do 
tabagismo associa-se ao aumento de sintomas de depressão, 
ansiedade e estresse. 
 

A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) V-V-V-F. 
(B) F-V-V-V. 
(C) V-V-F-F. 
(D) F-V-F-V. 
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19. Paciente de 27 anos vai ao Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) apresentando comportamento socialmente inadequado, 
desinibido e impulsivo. Tal padrão comportamental surgiu após 
acidente com motocicleta, em que o paciente estava de 
capacete, e mesmo assim teve traumatismo e lesão cerebral. 
Qual lobo está comprometido? 
(A) Temporal. 
(B) Frontal. 
(C) Occipital. 
(D) Parietal. 

 
20. Mãe leva filha de 16 anos à consulta psiquiátrica com 
história de hipersonia de até 22 horas/dia. Relata que, quando a 
filha levanta da cama, apresenta apetite voraz, acompanhado 
de irritabilidade, desorientação, apatia e, por vezes, 
alucinações. A mãe tem notado a filha mais libidinosa e com 
sexualidade “aflorada”. Tem história familiar de esquizofrenia. 
Já fez exames de imagem e vários exames laboratoriais, todos 
sem alterações. Iniciou tratamento com aripiprazol e 
olanzapina, sem resultados. Diante do caso exposto, que doença 
a jovem apresenta? 
(A) Síndrome de Gilles de la Tourette. 
(B) Narcolepsia. 
(C) Síndrome de Kleine-Levin. 
(D) Sonilóquio. 

 
21. Paciente masculino, 21 anos, vai à consulta no CAPS com 
história de isolamento social, faz tudo praticamente sozinho, 
nunca namorou, não tem amigos íntimos, não sai de casa para 
atividades ou lazer. Na consulta demonstrou frieza emocional e 
distanciamento. De acordo com a história acima, que transtorno 
de personalidade esse paciente porta? 
(A) Esquizoide. 
(B) Antissocial. 
(C) Esquizotípica. 
(D) Esquiva.  

 
22. Você foi chamado para atendimento domiciliar de um 
paciente idoso com demência. Ao chegar à residência do 
paciente, você foi informado que o paciente tem Hidrocefalia de 
Pressão Normal (HPN). Além da demência, que outros sintomas 
ele pode apresentar? 
(A) Cefaleia e náuseas. 
(B) Convulsões e sonolência excessiva. 
(C) Nistagmo e confusão mental. 
(D) Distúrbio da marcha e incontinência urinária. 

 
23. O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é tratado com 
antidepressivos com maior eficácia, atuando 
predominantemente em qual sistema de neurotransmissores? 
(A) Gabaérgicos. 
(B) Serotoninérgicos. 
(C) Noradrenérgicos. 
(D) Dopaminérgicos. 

 
24. Depressão é uma doença de prevalência significativa e 
vem aumentando progressivamente nos últimos anos. Sobre 
depressão, marque V, para verdadeiro, e F, para falso. 
(__) A prevalência é de aproximadamente 5 a 9% na população 
geral e de 8 a 20% em pacientes ambulatoriais na atenção 
primária. 
(__) Melancólica, catatônica, mista, sazonal e atípica são alguns 
tipos de transtorno depressivo maior. 

(__) Doenças como hipotireoidismo, anemias importantes, 
infecções do sistema nervoso e síndromes paraneoplásicas 
fazem diagnóstico diferencial com a depressão. 
(__) No geral, há baixas taxas de subdiagnósticos e de 
tratamentos inadequados. 
 

A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) V-V-V-F. 
(B) F-V-V-F. 
(C) V-F-F-V. 
(D) F-F-F-V. 

 
25. Paciente masculino, 60 anos, previamente hígido, iniciou 
há oito meses uma dor precordial em queimação aos esforços 
intensos, irradiada para o ombro esquerdo. Associadas a essa 
dor, taquicardia e dispneia. Tem história de parente em 
primeiro grau com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Fez um 
Eletrocardiograma (ECG) em repouso que não revelou 
anormalidades. Quais exames são necessários para o 
diagnóstico desse caso? 
(A) Hemograma completo e radiografia de tórax. 
(B) Cateterismo de urgência e ecocardiograma. 
(C) Dosagem de CK-MB e cintilografia do miocárdio. 
(D) Teste de esforço (ergométrico) e ecocardiograma. 

 
26. Paciente masculino, 27 anos, chega ao pronto-socorro com 
história de síncope, além de relatar precordialgia há dois dias. 
Foi realizado estudo de caso e não se evidenciou doença 
coronariana. O diagnóstico mais provável para esse caso é: 
(A) síndrome de Brugada. 
(B) estenose da valva aórtica. 
(C) estenose da valva mitral. 
(D) insuficiência da valva mitral. 

 

27. Qual dos distúrbios abaixo é mais frequentemente 
associado à síndrome de Guillain-Barré? 
(A) Doença da junção mioneural. 
(B) Distonia de torção. 
(C) Paralisia flácida aguda. 
(D) Ataxia cerebelar. 

 

28. Pessoas sofrem intoxicações por produtos diversos 
diariamente. Ao chegar ao hospital, inicialmente, são feitos o 
suporte e as medidas de primeiros socorros 
concomitantemente à realização de perguntas sobre qual 
possível produto causou intoxicação para a correta medida 
terapêutica. Posto isso, correlacione a primeira coluna, relativa 
ao antídoto/antagonista para tratar a respectiva intoxicação, na 
segunda coluna. 
 

(1) Acetilcisteína 
(2) Diazepam 
(3) Flumazenil 
(4) Fentolamina 
(5) Fisostigmina 
(6) Naloxona 
(7) Octreotida 
(8) Protamina 

(__) Hipoglicemiantes orais (sufonilureias) 
(__) Heparina 
(__) Agentes anticolinérgicos 
(__) Opioides 
(__) Precordialgia por cocaína e 
anfetaminas 
(__) Paracetamol 
(__) Benzodiazepínicos 
(__) Medicamentos simpaticomiméticos 
(inibidores da Mao e Clonidina) 

 

A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) 8-7-4-5-2-1-3-6. 
(B) 4-8-6-5-2-3-1-7. 
(C) 7-5-4-6-8-1-2-3. 
(D) 7-8-5-6-2-1-3-4. 
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29. Paciente chegou ao pronto atendimento com história de 
vômitos sucessivos, após ingesta de alimento duvidoso quanto à 
conservação. Imediatamente o médico plantonista prescreveu 
hidratação e metoclopramida. A técnica de enfermagem fez a 
medicação em infusão rápida e, em seguida, fez a hidratação 
venosa. Pouco tempo depois o paciente teve uma sensação 
subjetiva de desassossego interior com forte desejo de 
movimentar o corpo, gerando assim disforia e ansiedade forte. 
Qual efeito a medicação causou? 
(A) Discinesia tardia. 
(B) Acatisia. 
(C) Distonia. 
(D) Síndrome serotoninérgica. 

 
30. Sobre medicação utilizada amplamente em psiquiatria, 
marque V, para verdadeiro, e F, para falso. 
(__) Antidepressivos atuam, principalmente, nos sistemas 
receptores gabaérgicos e glutamatérgicos. 
(__) Pacientes que usam citalopram (inibidor seletivo da 
recaptação da serotonina) têm de monitorizar os níveis de 
magnésio e potássio e fazer ECG, pois essa medicação pode 
aumentar o intervalo QT. 
(__) Pacientes depressivos portadores de dor crônica têm como 
boa escolha duloxetina, venlafaxina e nortriptilina. 
(__) Antidepressivos possuem múltiplas indicações, incluindo 
várias formas de depressão, transtornos de ansiedade, bulimia e 
TOC. 
(__) O carbonato de lítio é utilizado para tratar transtorno 
bipolar e seu uso é bastante seguro, pois seus metabólicos são 
excretados totalmente pelos rins, assim não precisando 
monitorar sua quantidade no corpo. 
 
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) F-V-V-V-F. 
(B) V-F-V-V-F. 
(C) F-V-V-F-F. 
(D) V-F-F-V-V. 

 
31. Amitriptilina é amplamente utilizada no Brasil por sua 
multiação. Devido à sua ação anticolinérgica, esse 
antidepressivo tricíclico deve ser evitado em quais doenças? 
(A) Dor neuropática e Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
(B) Glaucoma de ângulo estreito e dor crônica. 
(C) Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) e demência. 
(D) Insuficiência hepática e tabagismo. 

 
32. Em um paciente idoso com demência e início de 
depressão, qual antidepressivo seria a primeira escolha para 
tratá-lo? 
(A) Amitriptilina. 
(B) Risperidona. 
(C) Desipramina. 
(D) Citalopram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Mulher, 46 anos, taxista, com endometriose sem outras 
comorbidades, não tabagista, etilista social, nega trauma ou 
cirurgias. Iniciou há um mês Anticoncepcional Combinado Oral 
(ACO). Relata que há três dias iniciou com dor na panturrilha 
direita, foi ao clínico, que suspeitou de distensão muscular e 
prescreveu analgésicos e Anti-inflamatório Não Esteroidal 
(AINE). Após cinco dias, o quadro evoluiu com piora. A partir daí, 
qual a melhor conduta? 
(A) Acrescentar corticosteroide injetável + miorrelaxante + 

alongamentos. 
(B) Orientar repouso total e solicitar ultrassonografia (USG) 

doppler venosa de membros inferiores (MMII) de 
imediato. 

(C) Prescrever anti-inflamatório tópico e solicitar fisioterapia 
(com massagem local e alongamentos). 

(D) Prescrever ansiolítico pelo estresse do trabalho + repouso. 
 
34. Jovem, masculino, 20 anos, deu entrada na emergência 
com leve rebaixamento do nível de consciência, hipotensão 
arterial, taquicardia, hiperpneia (respiração de Kussmaul), 
desidratação, com náuseas e vômitos, além de forte dor 
abdominal. Mãe relatou que, apesar de o filho comer bastante, 
apresentou franca perda de peso nos últimos meses. Enfermeira 
assistente notou hálito cetônico no paciente. A partir do caso 
apresentado, é verdadeiro afirmar. 
(A) Faz-se de imediato soro fisiológico + insulina + anti-

hemético e, após estabilização do quadro em enfermaria, 
solicita-se exames laboratoriais específicos. 

(B) Esse é um típico quadro de libação alcóolica, sendo tratado 
com hidratação + glicose endovenosa (EV) + anti-hemético. 

(C) Parâmetros como glicemia > 250 mg/dL, pH arterial < 7,00, 
cetonúria e cetonemia positivos, ânion gap > 12 e estopor 
são considerados como cetoacidose diabética grave. 

(D) O paciente apresenta um típico quadro de sepse, sendo 
encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 
iniciada investigação para descobrir o sítio infeccioso. 

 
35. Em relação ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), marque 
V, para verdadeiro, e F, para falso. 
(__) A utilização de nitratos está contraindicada em casos de 
infarto do ventrículo direito. 
(__) A complicação mecânica mais frequente nos pacientes 
com IAM é o aneurisma de ventrículo esquerdo. 
(__) Aspirina e betabloqueador são agentes de prevenção 
secundária pós-IAM. 
(__) Sangue oculto nas fezes e menstruação são 
contraindicações absolutas para o uso de trombolíticos. 
(__) A complicação clínica mais comum do IAM é extrassístole 
ventricular. 
 
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) F-F-V-V-F. 
(B) V-F-F-F-V. 
(C) V-V-V-F-V. 
(D) F-V-F-V-F. 

 
36. Mulher, 36 anos, com suspeita de câncer na tireoide, fez 
exames laboratoriais que revelaram calcitonina sérica elevada. 
Qual a principal suspeita para esse caso? 
(A) Carcinoma medular. 
(B) Carcinoma folicular. 
(C) Carcinoma papilífero. 
(D) Carcinoma anaplásico. 
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37. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), marque V, 
para verdadeiro, e F, para falso. 
(__) Doenças como acromegalia, doença renal parenquimatosa 
e apneia obstrutiva do sono podem ser causa secundária de 
hipertensão arterial. 
(__) Hiperfonese de 2ª bulha em foco aórtico e presença de 4ª 
bulha são alguns dos sinais de HAS. 
(__) Os valores de pressão arterial (PA) sistólica ≥ 160 mmHg e 
diastólica < 90 mmHg são considerados como hipertensão 
sistólica isolada, comum em alguns idosos e tratada com 
monoterapia. 
(__) Anti-hipertensivos como Inibidores da Enzima Conversora 
da Angiotensina (IECA) e Bloqueadores do Receptor de 
Angiotensina (BRA) são contraindicados para gestantes, mas 
ideais para doentes com hipercalemia. 
 

A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) V-V-F-F. 
(B) F-F-V-V. 
(C) V-F-F-V. 
(D) F-V-V-F. 

 
38. Paciente, 60 anos, procurou clínico e relatou leve astenia. 
O médico solicitou exames laboratoriais gerais, que revelaram 
apenas leve anemia e leucocitose 50.000 mm³, com 80% de 
linfócitos. Para esse caso, qual o possível diagnóstico? 
(A) Mieloma múltiplo. 
(B) Leucemia linfocítica crônica. 
(C) Leucemia mieloide aguda. 
(D) Síndrome mielodisplásica. 

 
39. O uso abusivo do álcool é um problema de saúde pública 
em vários países, inclusive no Brasil. Sobre intoxicação pelo 
álcool, marque V, para verdadeiro, e F, para falso. 
(__) Pacientes que chegam ao pronto-socorro com intoxicação 
aguda (libação alcóolica), faz-se de imediato hidratação, glicose 
e anti-hemético endovenosos, independente da glicemia do 
paciente no momento. 
(__) O uso abusivo do álcool pode provocar: intoxicação aguda, 
síndrome de Wernicke, amnésia de Korsakoff, síndrome de 
abstinência e delirium tremens. 
(__) Miopatia, pancreatite, monocitose, câncer de esôfago e 
infertilidade podem estar relacionados ao uso abusivo do álcool 
ou alcoolismo. 
(__) A naltrexona, um agonista opioide, diminui a probabilidade 
de retorno à bebida e encurta os períodos de recaída. 
(__) O dissulfiram, um inibidor do aldeído-desidrogenase, 
produz uma reação desagradável e potencialmente perigosa na 
presença de álcool. 
 

A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) F-V-V-F-V. 
(B) V-F-F-F-V. 
(C) V-V-F-V-F. 
(D) F-V-V-V-V. 

 
40. Em unidades de emergência, estima-se de 10 a 30% de 
casos de delirium; em UTIs, mais de 70% dos idosos internados 
apresentam esse distúrbio. Sobre delirium, marque o item 
INCORRETO. 
(A) É uma síndrome neurocomportamental de instalação 

aguda com comprometimento transitório da atividade 
cerebral, de origem secundária a distúrbios sistêmicos. 

(B) Os exames minimental e a escala CAM (Confusion 
Assessment Method) não servem para o auxílio no 
diagnóstico do delirium. 

(C) É um distúrbio de origem multifatorial, apresenta alta taxa 
de subdiagnóstico e é bastante prevalente em idosos. 

(D) Pacientes com delirium que apresentam alterações 
comportamentais, como exemplo a agitação, devem ser 
manejados com antipsicóticos para organização e controle 
dos sintomas. 

 
41. Paciente feminino, meia-idade, previamente hígida, sem 
uso de medicação, após 30 minutos de caminhada na Beira-
Mar, apresentou episódio de tontura seguida de pré-síncope. A 
equipe do SAMU a atendeu no momento e constatou apenas 
uma frequência cardíaca de 180 bpm, com ritmo irregular; 
realizou um ECG que revelou ausência de onda P e intervalo RR 
irregular. A paciente alega vir perdendo peso sem dieta. A partir 
do caso exposto, qual item apresenta o(s) exame(s) mais 
adequado(s) para a avaliação desta arritmia? 
(A) Teste de esforço (ergométrico). 
(B) Dosagem de cálcio, magnésio e potássio. 
(C) Cintilografia do miocárdio. 
(D) Dosagem de TSH e T4 livre. 

 
42. Paciente psiquiátrico dá entrada em emergência do 
hospital mental com hipertermia, rigidez muscular, 
pseudoparkinsonismo e comportamento catatônico. Ao exame 
físico: sialorreico, diaforese e labilidade da pressão arterial. Aos 
exames laboratoriais, apresentou CPK (creatinofosfoquinase) 
bastante elevada. Há relato de início de uso de haloperidol há 
dez dias. O diagnóstico provável é: 
(A) hipertermia maligna. 
(B) síndrome neuroléptica maligna. 
(C) síndrome do pânico. 
(D) sepse fulminante. 

 
43. Paciente, 80 anos, diabético, em uso crônico de diazepam, 
foi levado à emergência com quadro súbito de desorientação 
espacial e confusão mental, além de agitação. Qual o 
diagnóstico mais provável? 
(A) Delirium. 
(B) Doença de Alzheimer. 
(C) Transtorno conversivo. 
(D) Demência vascular. 

 
44. O auxílio-reabilitação psicossocial é parte integrante de um 
programa de ressocialização de pacientes internados em 
hospitais ou unidades psiquiátricas, denominado “De Volta Para 
Casa”, sob coordenação do Ministério da Saúde (MS). Sobre 
esse auxílio, é INCORRETO. 
(A) O valor do auxílio é fixo, podendo ser reajustado pelo 

Poder Executivo de acordo com a disponibilidade 
orçamentária. 

(B) Caso o paciente beneficiário seja novamente internado em 
hospital psiquiátrico, não haverá suspensão do auxílio. 

(C) O benefício tem duração de 1 (um) ano, podendo ser 
renovado quando necessário aos propósitos de 
reintegração social do paciente. 

(D) O controle social e a fiscalização da execução do programa 
são realizados pelas instâncias do SUS. 
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45. O artigo 6º da Lei nº 10.216/2001 regulamenta que a 
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 
médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. São 
considerados os seguintes tipos de internações psiquiátricas, 
EXCETO: 
(A) internação voluntária: aquela que se dá com o 

consentimento do usuário. 
(B) internação involuntária: aquela que se dá sem o 

consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 
(C) internação compulsória: aquela determinada pela justiça. 
(D) internação parcial: aquela que é determinada pela 

melhora do estado mental do usuário. 
 
46. Em relação à Lei brasileira de inclusão da pessoa com 
deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é correto 
afirmar, EXCETO: 
(A) toda pessoa com deficiência tem direito restrito, 

dependendo da sua funcionalidade, em relação às demais 
pessoas, porém não sofrerá nenhuma espécie de 
discriminação. 

(B) a pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, 
por exemplo, atendimento em todas as instituições e 
serviços de atendimento ao público. 

(C) é competência do poder público garantir a dignidade da 
pessoa com deficiência ao longo de toda vida. 

(D) os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao 
trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o 
associativismo, devem prever a participação da pessoa 
com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, 
quando necessárias. 

 
47. Sobre a reforma psiquiátrica e política de saúde mental no 
Brasil, é correto afirmar, EXCETO: 
(A) o início da reforma psiquiátrica no Brasil teve como metas: 

crítica do modelo hospitalocêntrico e, em seguida, o 
começo da implantação da rede extra-hospitalar. 

(B) no período compreendido entre 1996 e 2005, houve uma 
redução de aproximadamente 30.000 leitos em hospitais 
psiquiátricos. 

(C) um dos principais desafios da reforma psiquiátrica é a 
potencialização do trabalho como instrumento de inclusão 
social dos usuários dos serviços. 

(D) essa reforma foi restrita a doentes com doenças mentais, 
não incluindo a política de transtornos ao consumo de 
álcool e outras drogas, que está vinculada a outra portaria. 

 
48. De acordo com o artigo 28 da Lei nº 8080, dos Recursos 
Humanos, os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser exercidos 
em regime de: 
(A) tempo integral. 
(B) tempo parcial (30 horas/semana). 
(C) tempo parcial (20 horas/semana). 
(D) escala a ser determinada de acordo com a necessidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

49. Sobre os direitos e a proteção das pessoas acometidas por 
transtorno mental, marque V, para verdadeiro, e F, para falso. 
(__) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser 
tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 
mental. 
(__) A internação voluntária ou involuntária somente será 
autorizada por médico devidamente registrado no Conselho 
Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localiza o 
estabelecimento. 
(__) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes. 
(__) É vedada a internação de pacientes com transtornos 
mentais em instituições com características asilares, ou seja, 
sem estrutura suficiente a oferecer assistência integral. 
 
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) V-F-F-V. 
(B) V-V-F-F. 
(C) V-V-V-V. 
(D) F-F-F-F. 

 
50. A gestão municipal deve articular e criar condições para 
que a referência aos serviços especializados ambulatoriais 
sejam realizados preferencialmente pela Atenção Básica. Sobre 
as responsabilidades da gestão municipal, marque V, para 
verdadeiro, e F, para falso. 
(__) Ordenar o fluxo de pessoas nos demais pontos de atenção 
da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 
(__) Divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da 
Atenção Básica, com o intuito de assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação. 
(__) Gerir a referência e a contrarreferência em outros pontos 
de atenção. 
(__) Estabelecer relação com os especialistas que cuidam das 
pessoas do território. 
 
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
(A) V-F-F-V. 
(B) V-F-V-V. 
(C) F-V-F-F. 
(D) F-V-V-F. 

 


