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MANHÃ

MÉDICO CLÍNICO

Tipo 1 – BRANCA

SUA PROVA

INFORMAÇÕES GERAIS

•

As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta;

•

Além deste caderno de prova, contendo setenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala:
• a folha de respostas das questões objetivas

•
TEMPO
•

Você dispõe de 5 horas para a realização da
prova, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas;

•

3 horas após o início da prova é possível retirarse da sala, sem levar o caderno de prova;

• 30 minutos antes do término do período de

prova é possível retirar-se da sala levando o
caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO
•

Qualquer tipo de comunicação entre
candidatos durante a aplicação da prova;

•

Anotar informações relativas às respostas em
qualquer outro meio que não seja o caderno de
prova;

•

Verifique se seu caderno está completo, sem repetição
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam
tomadas as devidas providências;

•

Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e leia
atentamente as instruções para preencher a folha de
respostas;

•

Use somente caneta esferográfica, fabricada em
material transparente, com tinta preta ou azul;

•

Assine
seu
reservado(s);

•

Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas.
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo
diferente do impresso em sua folha de respostas, o
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o
devido registro na ata da sala;

•

Reserve tempo suficiente para o preenchimento da
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua
responsabilidade e não será permitida a troca da folha
de respostas em caso de erro;

•

Para fins de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de
respostas;

•

A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos
na lista de presença;

•

Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída de
sanitários durante a realização das provas;

•

Boa sorte!

os

•

Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala;

•

Usar o sanitário ao término da prova, após deixar
a sala.

nome

apenas

no(s)

espaço(s)
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MÓDULO I
Língua Portuguesa
1
Uma redação apresentou o seguinte fragmento de texto:
“Solidariedade não faz bem apenas para quem ajuda, mas
também para quem a pratica. E isso, agora, está comprovado
cientificamente: um estudo realizado nos EUA por um
neurocientista brasileiro revela que a boa ação ativa uma região
cerebral que proporciona uma sensação de prazer e bem-estar
comparada aos atos de comer chocolate, ganhar dinheiro e fazer
sexo.”
Sobre esse fragmento textual, assinale a afirmativa incorreta.
(A) O assunto do texto é a solidariedade.
(B) O ponto de vista sob o qual é tratado o assunto se refere a
benefícios trazidos pela prática da solidariedade.
(C) A tese apresentada é a de que a prática da solidariedade
auxilia quem a realiza e quem a recebe.
(D) Um argumento apresentado é de base científica, apoiado em
estudo de um neurocientista.
(E) Um argumento é de caráter pessoal, ao expressar bem-estar
no ato de comer, ganhar dinheiro e fazer sexo.

2
“O Papa Francisco lamentou neste domingo que ‘os poucos ricos’
aproveitam aquilo que ‘em justiça, pertence a todos’. Ele afirmou
que cristãos não podem permanecer indiferentes ao crescimento
de preocupações com os explorados e os indigentes, incluindo
imigrantes.
O Papa chamou atenção para a causa dos idosos abandonados e
para ‘o grito de todos aqueles levados a deixar suas casas e sua
terra natal por um futuro incerto’. Ele acrescentou: ‘é o grito de
populações inteiras, privadas inclusive de todos os recursos
naturais a sua disposição.’”
Tribuna da Bahia, 19/11/2018.

O discurso do Papa Francisco tem caráter predominantemente
(A) político-religioso.
(B) socioeconômico.
(C) político-social.
(D) religioso-social.
(E) religioso-econômico.

Leia o texto a seguir, em que estão sublinhados adjetivos.
“O Papa Francisco lamentou neste domingo que ‘os poucos ricos’
aproveitam aquilo que ‘em justiça, pertence a todos’. Ele afirmou
que cristãos não podem permanecer indiferentes ao crescimento
de preocupações com os explorados e os indigentes, incluindo
imigrantes.
O Papa chamou atenção para a causa dos idosos abandonados e
para ‘o grito de todos aqueles levados a deixar suas casas e sua
terra natal por um futuro incerto.’ Ele acrescentou: ‘é o grito de
populações inteiras, privadas inclusive de todos os recursos
naturais a sua disposição’”.
Tribuna da Bahia, 19/11/2018.

Assinale a opção em que o termo adjetivado está identificado
incorretamente.
(A) ricos / poucos.
(B) indiferentes / cristãos.
(C) abandonados / idosos.
(D) incerto / futuro.
(E) privadas / inteiras.

4
“Ao longo dos últimos anos, a participação de pessoas com idade
superior aos 60 anos vem aumentando na força de trabalho do
país. Além do envelhecimento da população, os idosos estão
adiando a saída do mercado. E para protegê-los, o Estatuto do
Idoso, que completou 15 anos no dia 1º de outubro, também
trata de direitos relativos a trabalho e renda. Entretanto, alguns
ainda não saíram do papel.”
Tribuna da Bahia, 18/11/2018.
A forma verbal sublinhada tem valor de uma ação que
(A) começou no passado e continua no presente.
(B) mostra uma ação anterior a outra ação passada.
(C) ocorre, provavelmente, no presente e no futuro.
(D) começa e termina no presente.
(E) se repete no passado.

5
“Ao longo dos últimos anos, a participação de pessoas com idade
superior aos 60 anos vem aumentando na força de trabalho do
país. Além do envelhecimento da população, os idosos estão
adiando a saída do mercado. E para protegê-los, o Estatuto do
Idoso, que completou 15 anos no dia 1º de outubro, também
trata de direitos relativos a trabalho e renda. Entretanto, alguns
ainda não saíram do papel”.
Tribuna da Bahia, 18/11/2018.

Assinale a opção que indica como o segmento “Além do
envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do
mercado” poderia ser mais claramente expresso.
(A) Apesar do envelhecimento da população, os idosos estão
adiando a saído do mercado.
(B) Com o envelhecimento da população, os idosos estão
adiando a saída do mercado.
(C) Mesmo com o envelhecimento da população, os idosos estão
adiando a saída do mercado.
(D) Os idosos estão adiando a saída do mercado e o
envelhecimento da população é fato natural.
(E) Os idosos estão adiando a saída do mercado já que está
ocorrendo o envelhecimento da população.
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9

“Ao longo dos últimos anos, a participação de pessoas com idade
superior aos 60 anos vem aumentando na força de trabalho do
país. Além do envelhecimento da população, os idosos estão
adiando a saída do mercado. E para protegê-los, o Estatuto do
Idoso, que completou 15 anos no dia 1º de outubro, também
trata de direitos relativos a trabalho e renda. Entretanto, alguns
ainda não saíram do papel.”
Tribuna da Bahia, 18/11/2018.
Assinale a opção que apresenta a substituição adequada de um
segmento desse texto.
(A) “Ao longo dos últimos anos” / após os últimos anos.
(B) “força de trabalho do país” / força de trabalho dos países.
(C) “para protegê-los” / a fim de proteger-lhes.
(D) “que completou” / o qual completou.
(E) “alguns ainda não saíram” / alguns até agora não saíram.

Uma editora paulista, sob o título “Da semente ao livro”, publicou
o texto a seguir.
“Plantar florestas. A madeira que serve de matéria-prima para
nosso papel vem de plantio renovável, ou seja, não é fruto de
desmatamento. Essa prática gera milhares de empregos para
agricultores e ajuda a recuperar áreas ambientais degradadas.”
Esse texto publicitário pretende
(A) mostrar a perfeita organização da empresa.
(B) criar uma imagem positiva da empresa na população.
(C) indicar a razão do sucesso profissional da empresa.
(D) demonstrar que a proteção ambiental é uma exigência legal.
(E) destacar os prejuízos do desmatamento.

7
“O número de cigarros comercializados irregularmente superou
neste ano a quantidade de produtos vendidos legalmente. A
constatação vem de pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (Ibope). Encomendado pelo Instituto
Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), o estudo aponta que, em
2018, foram consumidos 106,2 bilhões de cigarros, dos quais 57,5
bilhões de unidades (54%) fora do mercado legal”.
Tribuna da Bahia, 18/11/2018.

Assinale a opção que apresenta a mudança formal que está de
acordo com as regras da língua padrão.
(A) comercializados / comercializado.
(B) vendidos / vendido.
(C) Encomendado / Encomendada.
(D) foram consumidos / foi consumido.
(E) fora do mercado legal / foras do mercado legal.

8
“Evidentemente que não se pode reconstruir as cidades, porém
são possíveis e necessárias a formação e a consolidação de novas
centralidades urbanas, com a descentralização de equipamentos
sociais, a informatização e descentralização de serviços públicos
e, sobretudo, com a ocupação de vazios urbanos, modificando-se,
assim, os fatores geradores de viagens e diminuindo-se as
necessidades de deslocamentos, principalmente motorizados”.
Ministério das Cidades

O texto aborda o problema do transporte urbano atual, com
organização argumentativa. Sobre os componentes desse
segmento, assinale a afirmativa correta.
(A) O advérbio “Evidentemente” se apoia em pesquisas
realizadas sobre o assunto.
(B) A primeira oração do texto se opõe a uma outra colocação
argumentativa.
(C) As sugestões dadas para as mudanças abordam as
consequências do transporte urbano em moldes atuais.
(D) O texto não sugere mudanças cabíveis no modelo atual,
apesar de crítico ao atual modelo de transporte.
(E) O texto mostra fatos já em processo de efetivação, por tratarse de publicação de órgão oficial.

10
Um catálogo de venda de vinhos declarava, sobre um dos vinhos
oferecidos, o seguinte:
“Foi entre deliciosos aromas de maçãs, peras e limões que este
espumante encontrou a máxima expressão da região do Vêneto.
Tem perlage rico e sabor persistente. Leve, sedutor e elegante.”
Sobre a estruturação e a linguagem desse anúncio publicitário,
assinale a afirmativa inadequada.
(A) Emprega o jargão de vinhos.
(B) Apela para sensações olfativas.
(C) Faz referência à origem valorizadora do vinho.
(D) Informa sobre dados objetivos.
(E) Utiliza-se de linguagem figurada.

11
Assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância nas
expressões percentuais.
(A) No Brasil, apenas 1% têm tudo.
(B) Apenas 10% das prostitutas caem na vida.
(C) Mais valem 10% de mil do que 100% de dez.
(D) O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção.
(E) Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo.

12
Assinale a opção que apresenta a frase em que o vocábulo
“maior” deveria ser trocado por outro mais adequado.
(A) Ônibus maiores foram comprados neste mês.
(B) Os maiores prejuízos foram para a indústria.
(C) Maiores informações na Secretaria de Fazenda.
(D) Maiores lucros foram para os atravessadores.
(E) Nunca se viram maiores filas de emprego.
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Raciocínio Lógico

Analise a charge a seguir.

16
Um caminhão pesado levou uma carga de Salvador a Aracaju, e o
tempo de viagem foi de 8 horas e 14 minutos. Na volta, o
caminhão vazio foi mais rápido e levou apenas 6 horas e 48
minutos para retornar ao ponto de partida.
O tempo de ida foi maior do que o tempo de volta em
(A) 1 hora e 26 minutos.
(B) 1 hora e 34 minutos.
(C) 1 hora e 46 minutos.
(D) 2 horas e 26 minutos.
(E) 2 horas e 34 minutos.
Assinale a opção que indica uma manchete adequada a seu
conteúdo.
(A) Balas perdidas matam crianças nas escolas.
(B) A educação é uma arma contra a violência.
(C) Todos contra a liberação das armas.
(D) Estudantes reagem com violência contra os cortes.
(E) Escolas públicas em perigo.

17
Ana, Bela, Carla e Dora estão sentadas em volta de uma mesa
quadrada em cadeiras numeradas de 1 a 4, como mostra a figura
a seguir.

2
3

4
14
Leia o texto a seguir
“Por que todos os povos deste planeta gostam de futebol? Talvez
porque o futebol, além de ser uma linguagem gestual, fácil de ser
decodificada, é, acima de tudo, uma grande metalinguagem. Isso
quer dizer que o seu significado ou sentido é explicado por seus
próprios movimentos, entendidos por quase todos, independentemente de classe social, cultural ou econômica”.
Luiz César Saraiva Feijó, Futebol falado.

Segundo o conteúdo do texto, assinale a opção que mostra a
melhor resposta para a pergunta inicial.
(A) Por ser uma linguagem gestual.
(B) Por ser uma linguagem decodificada facilmente.
(C) Por ser uma grande metalinguagem.
(D) Por ter seu significado explicado a todas as classes.
(E) Por não necessitar de explicação dos próprios movimentos.

1
Sabe-se que:
• Ana não está em frente a Bela.
• Bela tem Carla a sua esquerda.
• Ana e Dora estão nas cadeiras pares.
Considere as afirmativas:
o Bela está na cadeira 3.
o Ana está à direita de Dora.
o Carla está em frente a Dora.
o Dora está na cadeira 2.
Dentre as afirmativas acima,
(A) nenhuma é verdadeira.
(B) apenas uma é verdadeira.
(C) apenas duas são verdadeiras.
(D) apenas três são verdadeiras.
(E) todas são verdadeiras.

15
Em relação aos componentes do texto anterior (Futebol falado,
de Luiz César Saraiva Feijó), assinale a opção que mostra uma
explicação inadequada.
(A) A grafia “Por que”, na primeira frase do texto, está correta,
por tratar-se de uma interrogação.
(B) O demonstrativo “este” em “deste planeta” está bem
empregado, por referir-se a uma realidade próxima
(C) O demonstrativo “isso” se refere a um termo anterior.
(D) O possessivo “seu” se refere ao antecedente “linguagem”.
(E) O possessivo “seus próprios” tem “futebol” por referente.

18
Tiago fez um empréstimo de R$ 3000,00 para pagar em duas
parcelas com vencimento em 30 e 60 dias, com juros de 10% ao
mês no regime de juros compostos.
Se a primeira parcela foi de R$ 1700,00, o valor da segunda
parcela que liquidou a dívida foi de
(A) R$ 1430,00.
(B) R$ 1680,00.
(C) R$ 1760,00.
(D) R$ 1900,00.
(E) R$ 1930,00.
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23

Considere as afirmativas a seguir.

Em uma caixa, há 7 lâmpadas boas e 3 queimadas. Retirando ao
acaso 2 lâmpadas dessa caixa, a probabilidade de que ambas
sejam boas é de, aproximadamente,
(A) 44%.
(B) 47%.
(C) 50%.
(D) 55%.
(E) 58%.

• “Alguns homens jogam xadrez”.
• “Quem joga xadrez tem bom raciocínio”.
A partir dessas afirmações, é correto concluir que
(A) “Todos os homens têm bom raciocínio”.
(B) “Mulheres não jogam xadrez”.
(C) “Quem tem bom raciocínio joga xadrez”.
(D) “Homem que não tem bom raciocínio não joga xadrez”.
(E) “Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio”.

24

20

Considere a afirmativa:

Um engenheiro calculou que todo o entulho de certa obra
poderia ser retirado por 4 caminhões trabalhando durante 6 dias.
Os caminhões começaram juntos o trabalho e, no final do
segundo dia, um caminhão enguiçou. Os três caminhões
restantes trabalharam mais dois dias e, no final do quarto dia,
outro caminhão enguiçou. Os dois caminhões restantes
terminaram o trabalho.
O trabalho inteiro foi realizado em
(A) 8 dias.
(B) 9 dias.
(C) 10 dias.
(D) 11 dias.
(E) 12 dias.

21
Uma pesquisa foi feita com 20 casais de certa comunidade, e a
pergunta foi o número de filhos que tinham. As respostas estão
no quadro a seguir.
2

3

0

2

3

4

1

3

1

2

3

3

2

0

4

1

2

1

4

3

Assinale a opção que indica a diferença entre a moda e a média
desses números.
(A) 0,5.
(B) 0,6.
(C) 0,7.
(D) 0,8.
(E) 0,9.

“Este mês tem 31 dias e o mês que vem também terá”
A negação dessa afirmativa é
(A) “Este mês tem 30 dias e o mês que vem terá 31”.
(B) “Este mês não tem 31 dias e o mês que vem também não
terá”.
(C) “Este mês tem 31 dias e o mês que vem não terá”.
(D) “Este mês tem 30 dias ou o mês que vem também terá”.
(E) “Este mês não tem 31 dias ou o mês que vem não terá 31
dias”.

25
Em certo jogo, há fichas de apenas duas cores: brancas e pretas.
Em cada uma das cores, algumas fichas são quadradas e as outras
são redondas. Ronaldo está nesse jogo e, em certo momento, a
quantidade de fichas que possui é tal que:
• 60% das suas fichas são brancas.
• 25% das suas fichas quadradas são pretas.
• 70% das suas fichas pretas são redondas.
Em relação ao total de fichas de Ronaldo, a porcentagem de
fichas redondas brancas é de
(A) 18%.
(B) 24%.
(C) 32%.
(D) 36%.
(E) 45%.

22
Dentre todos os números naturais de 3 algarismos, a quantidade
desses números que possui pelo menos um algarismo 5 é
(A) 90.
(B) 184.
(C) 225.
(D) 240.
(E) 252.
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A figura abaixo é parte de uma campanha publicitária
encomendada pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF).
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28
Em Campinas, em novembro de 2018, foi inaugurado um
gigantesco cilindro no qual prótons e elétrons giram em alta
velocidade até atingirem um ponto em que são desviados de seu
curso normal para se chocarem com átomos de outro material.
Sirius, como foi chamado, é um equipamento que será capaz de
analisar, de forma detalhada, a estrutura e o funcionamento de
estruturas micro e nanoscópicas, como nanopartículas, átomos,
moléculas e vírus. É como se os pesquisadores pudessem tirar um
raio-X em três dimensões, e em movimento, de materiais e
partículas extremamente pequenas e densas, como pedaços de
aço e rocha, e até de neurônios.
Adaptado de https://www.lnls.cnpem.br/sirius/

Fonte: http://www.welovead.com/en/works/details/779xmlwD

O conteúdo dessa campanha está diretamente relacionado à
seguinte questão:
(A) a sustentabilidade é uma prioridade nas políticas públicas dos
países sul-americanos.
(B) a conservação da biodiversidade no mundo depende da
substituição do plástico pelo papel.
(C) o desmatamento para produzir celulose contribui para o
efeito estufa e agrava o aquecimento global.
(D) a conscientização para evitar o desperdício de papel ajuda a
preservar as reservas florestais sul-americanas.
(E) a produção de papel reciclado colabora para reduzir a
poluição ambiental e para poupar árvores.

27
Em 2018, foi lançado o Atlas Solar da Bahia, onde se lê, na
"Mensagem do Governador":
O Atlas Solar da Bahia disponibiliza, para todas as partes
interessadas (empreendedores, acadêmicos, reguladores,
governantes, ambientalistas e proprietários de terras), um
conjunto de informações precisas a respeito do potencial de
geração de energia elétrica através da tecnologia fotovoltaica. A
evolução tecnológica, com a consequente redução nos custos dos
painéis solares, a necessidade de se ampliar o uso das energias
limpas, os incentivos fiscais já regulamentados para o segmento e
as amplas áreas aptas à implantação de parques solares na
Bahia, formam um conjunto de vetores mobilizadores que irão
dinamizar a economia do estado.
Adaptado de http://www.senaicimatec.com.br/download/
Atlas-Solar-Bahia-2018.pdf

As afirmativas a seguir resumem corretamente a "Mensagem do
Governador" citada, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) O Estado da Bahia apresenta grande potencial para a
produção de energias limpas.
(B) A cadeia produtiva da energia solar fotovoltaica representa
uma oportunidade de desenvolvimento econômico regional.
(C) O Atlas constitui uma ferramenta de planejamento para
investimentos no segmento da energia solar.
(D) O Estado e a sociedade devem colaboram para desenvolver
pesquisas e negócios em energias alternativas.
(E) A concentração da matriz elétrica a partir de fontes não
renováveis é adequada à região do semiárido brasileiro.

O texto refere-se a um equipamento científico conhecido como
(A) microscópio eletrônico.
(B) aparelho de ultrassonografia.
(C) acelerador de partículas.
(D) espectrômetro de massa.
(E) tomógrafo computadorizado.

29
No plebiscito de 2016, os cidadãos do Reino Unido optaram por
sair da União Europeia (UE), processo referido com a sigla Brexit.
Na época, essa opção traduziu
(A) o descontentamento com relação às políticas migratórias da
UE no contexto da crise dos refugiados.
(B) o avanço do nacionalismo britânico contra a autonomia da
República da Irlanda, apoiada pelo Parlamento Europeu.
(C) a insatisfação com as consequências econômicas da adoção
do euro como moeda corrente no Reino Unido.
(D) a preocupação com o controle das fronteiras após a
assinatura do Acordo de Schengen pelo Reino Unido.
(E) a defesa das economias mais ricas por socorrerem as dos
países mais endividados.

30
Sobre os cargos do Executivo e do Legislativo que foram objeto
de eleições, no Brasil, em 2018, analise as afirmativas a seguir.
I. O Presidente da República elabora políticas públicas, sugere
projetos de lei e escolhe ministros.
II. Os governadores são eleitos pelo sistema proporcional de
votos.
III. Os deputados estaduais e federais são eleitos pelo sistema
proporcional com lista aberta.
IV. Os senadores representam os interesses de seus respectivos
estados.
Está correto o que se afirma em
(A) I, II e III, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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Nos últimos anos, acirrou-se a guerra comercial entre EUA e
China, com a imposição mútua de tarifas e restrições.
Com relação aos possíveis impactos dessa guerra comercial sobre
a economia global, assinale V para a afirmativa verdadeira e F
para a falsa.
( ) O conflito tende a afetar a economia de outros países, pois as
cadeias de produção e consumo estão interligadas.
( ) A guerra pode aumentar os custos das exportações e gerar
um ciclo de diminuição do comércio internacional.
( ) A disputa afeta o mercado financeiro, porque grandes
empresas mundiais têm bases produtivas na China.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F – V – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – V – F.
(E) V – V – V.

32

Fonte da Rampa do Mercado (1970, Salvador).

Mario Cravo Jr. (1923-2018), importante artista plástico baiano,
ficou famoso por suas esculturas monumentais, nas quais buscou
uma simplificação formal, privilegiando linhas puras, despojadas
e relacionadas ao mundo orgânico e natural.
Com base na imagem e no texto, identifique a corrente artística à
qual está associada a obra de Mario Cravo Jr.
(A) Modernismo.
(B) Surrealismo.
(C) Impressionismo.
(D) Hiper-realismo.
(E) Futurismo.

34
Fonte: Exame, de 5 de agosto de 2015.

O Brasil enfrentou uma forte crise econômica entre abril de 2014
e dezembro de 2016, e, ao longo desse período, ocorreu uma
retração do Produto Interno Bruto (PIB).
Sobre as causas da crise 2014-2016, assinale a opção correta.
(A) As medidas econômicas da PEC do teto dos gastos e a
retração dos investimentos públicos.
(B) A desaceleração da economia chinesa e a queda do preço das
commodities brasileiras.
(C) A crise global de 2008 e a queda das taxas de juros no
mercado imobiliário norte-americano.
(D) O aumento do preço internacional do petróleo e as greves
nos setores de transportes de carga.
(E) O rebaixamento das notas de crédito do Brasil nas agências
internacionais e a maxidesvalorização do real.

A partir da categoria "desvalidos", de J. Friedmann e L.
Sandercock, as formas de pobreza podem ser diferenciadas em:
despossessão psicológica, que diz respeito a um sentimento de
autodesvalorização das populações pobres em relação às ricas;
despossessão social, que se manifesta pela impossibilidade de
parcela da população ter acesso aos mecanismos de êxito social;
despossessão política, que está relacionada à incapacidade de
certos grupos sociais de participar efetivamente da vida pública
ou de ter acesso a mecanismos de interferência e ação política.
Assinale a opção que indica corretamente a caracterização
multidimensional da pobreza apresentada no texto.
(A) Fenômeno de atraso relacionado ao baixo nível de renda e
consumo.
(B) Forma de subdesenvolvimento moral associada à escassez de
rendimentos.
(C) Carência de bens e recursos materiais necessários para a
sobrevivência.
(D) Condição de vulnerabilidade socioeconômica, política e de
baixa autoestima.
(E) Forma de desigualdade na distribuição de renda e dos
serviços essenciais.
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A República Federativa do Brasil celebrou tratado internacional
sobre Direitos Humanos. A respeito da incorporação desse
tratado à ordem jurídica interna, é correto afirmar, considerando
a sistemática estabelecida na Constituição da República, que ele
equivalerá
(A) sempre à lei ordinária.
(B) sempre à lei complementar.
(C) sempre à emenda constitucional.
(D) a emenda constitucional, se cada Casa do Congresso aproválo, em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros.
(E) a emenda constitucional, se cada Casa do Congresso aproválo, em dois turnos, por dois terços dos votos dos membros.

Antônio, pessoa do povo, percebeu que uma criança de
aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada
por um adulto, no interior de uma casa, durante a noite.
Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que
Antônio
(A) deve chamar um policial, que deve solicitar um mandado
judicial para ingressar na casa contra a vontade do morador.
(B) pode ingressar na casa, contra a vontade do morador, e
prendê-lo.
(C) deve solicitar um mandado judicial para ingressar na casa
contra a vontade do morador.
(D) pode solicitar a interrupção da agressão, mas não ingressar
na casa contra a vontade do morador.
(E) somente poderia ingressar na casa contra a vontade do
morador, para interromper a agressão, caso ainda fosse dia.

36

39

Uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com
forte atuação junto às camadas mais carentes da população,
consultou sua assessoria jurídica sobre (1) a forma de
organização do serviço público de saúde e (2) a possibilidade de
as pessoas com as quais interage participarem da gestão do
serviço.
À luz da sistemática constitucional, a assessoria respondeu
corretamente que deve ser
(A) adotada a descentralização, mas com direção única em cada
esfera de governo, sendo assegurada a participação da
comunidade.
(B) adotada a centralização, não sendo permitida a participação
da comunidade.
(C) adotada a descentralização, mas com direção única em cada
esfera de governo, não sendo permitida a participação da
comunidade.
(D) adotada a centralização, sendo assegurada a participação da
comunidade.
(E) a forma seguirá a centralização ou a descentralização
conforme a opção de cada governo, sendo assegurada a
participação popular na definição desse modelo.

Maria, servidora pública do Município de Salvador, formulou
questionamento, no setor de recursos humanos a que estava
vinculada, sobre a possibilidade de ser cedida a órgão de outro
Município.
À luz da Lei Complementar nº 1/1999, do Município de Salvador,
Maria
(A) poderia ser cedida, mas exclusivamente para o desempenho
de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para
o órgão ou em entidade cedente.
(B) não poderia ser cedida para atuar em Município diverso,
salvo de fosse oferecida contrapartida financeira ao órgão ou
à entidade cedente.
(C) poderia ser cedida, ainda que não fosse para o desempenho
de cargo em comissão ou função de confiança, sem ônus para
o órgão ou a entidade cedente.
(D) poderia ser cedida, mas exclusivamente para o desempenho
de cargo em comissão ou função de confiança, sem ônus para
o órgão ou a entidade cedente.
(E) poderia ser cedida, ainda que não fosse para o desempenho
de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para
o órgão ou a entidade cedente.

37

40

José, servidor público do Município de Salvador, foi acusado de
ter recebido vantagem indevida no exercício da função. Por essa
razão, respondeu a um processo criminal e, simultaneamente, a
um processo administrativo disciplinar.
Considerando o disposto na Lei Complementar nº 1/1999, do
Município do Salvador, é correto afirmar que
(A) José não poderia responder, simultaneamente, aos dois
processos mencionados.
(B) José, caso seja absolvido no processo criminal, será
necessariamente absolvido no processo administrativo.
(C) a absolvição no processo criminal só afastará a
responsabilidade administrativa se concluir pela inexistência
do fato, ou que o servidor não é o seu autor.
(D) a absolvição no processo criminal só afastará a
responsabilidade administrativa se concluir pela inexistência
do fato.
(E) a absolvição no processo criminal só afastará a
responsabilidade administrativa se concluir que o servidor
não é o autor.

A associação Alfa, sem fins lucrativos, devidamente registrada há
dez anos, de utilidade pública, representativa do Bairro X do
Município de Salvador, pediu ao seu advogado que se
manifestasse sobre a possibilidade de ser solicitado, ao Poder
Público, o uso de bem público municipal.
O advogado explicou corretamente que, na sistemática adotada
pela Lei Orgânica do Município de Salvador, era necessário que
fosse atendido o interesse público, e que o uso seria
(A) oneroso, mas deveria ser autorizado pelo Legislativo e
aprovado pelo Executivo.
(B) gratuito, devendo ser autorizado pelo Legislativo e aprovado
pelo Executivo.
(C) oneroso, devendo ser autorizado pelo Executivo.
(D) gratuito, mas deveria ser autorizado pelo Executivo.
(E) gratuito, devendo ser aprovado pelo Legislativo estadual e
aprovado pelo Executivo municipal.

35
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MÓDULO III
Conhecimentos Específicos
41
Homem de 65 anos, hipertenso há sete anos e em tratamento,
faz controle regular com seu médico. Relata algum grau de
desconforto ao subir dois a três lances de escada. No exame físico
sua PA é de 140/90mmHg e a FC de 98bpm; o ritmo cardíaco é
regular. O ecocardiograma mostrou átrio esquerdo de 46mm
(normal de 20 a 40mm), espessura diastólica do septo de12mm
(normal de 7 a 11mm), fração de ejeção de 67%, função sistólica
de VE em repouso normal e disfunção diastólica de VE grau II na
avaliação pelo Doppler tecidual do anel mitral.
Sobre estes achados, assinale a afirmativa correta.
(A) Os pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção
preservada apresentam sobrevida bem maior quando
comparados àqueles com disfunção sistólica do VE.
(B) Aqueles com fração de ejeção preservada respondem muito
melhor à inibição do eixo renina-angiotensina-aldosterona do
que quando a fração de ejeção está reduzida.
(C) O alvo terapêutico principal dos pacientes com disfunção
diastólica do VE deve ser a regressão da hipertrofia
ventricular.
(D) Os portadores de fração de ejeção preservada ao
ecocardiograma constituem uma parcela mínima daqueles
que apresentam insuficiência cardíaca.
(E) Neste paciente, deve-se sobretudo, estabilizar a frequência
cardíaca e a pressão arterial, assim como aumentar a
tolerância ao exercício.

FGV – Projetos

43
Paciente de 78 anos, masculino, com diagnóstico prévio de
diabetes mellitus e cardiopatia isquêmica crônica com fração de
ejeção de 30% comparece ao seu médico da atenção básica com
cansaço aos esforços.
No exame físico apresenta PA = 110/65mmHg; FC = 92bpm;
saturação de O2 de 96%; ritmo cardíaco irregular e sopro audível
na ponta. O ECG mostra traçado compatível com fibrilação atrial.
Com estas informações, assinale a opção que indica o tratamento
que deve ser instituído.
(A) Ácido acetilsalicílico.
(B) Amiodarona.
(C) Propafenona.
(D) Anticoagulação sistêmica.
(E) Cardioversão elétrica imediata.

44
Paciente de 22 anos, sexo feminino, procura unidade de pronto
atendimento com relato de tosse seca, dispneia e sibilância desde
a adolescência. Faz uso de salbutamol por via inalatória quando
julga necessário, utilizando-o entre quatro a sete vezes por
semana. Não é tabagista, não possui animais de estimação e não
faz uso de outras medicações.
A conduta mais aconselhável para esta paciente é a de
(A) aumentar a dose do salbutamol.
(B) acrescentar ipratropio inalatório.
(C) acrescentar corticoide por via inalatória.
(D) adicionar beta-2-agonista de longa duração.
(E) manter a medicação atual e fazer controle mensal
ambulatorial.

42
Paciente de 62 anos, masculino, é atendido com dor precordial
constritiva iniciada em repouso desde duas horas antes.
Encontra-se diaforético e pálido; PA = 110/75mmHg; FC =
106bpm; ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, sem
sopros. O nível sérico de troponina está elevado e o traçado do
ECG é compatível com infarto agudo do miocárdio sem elevação
do segmento ST.
Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção terapêutica
para este paciente.
(A) Ácido acetilsalicílico.
(B) AAS, betabloqueador, clopidogrel e enoxiparina.
(C) Betabloqueador, maleato de enalapril e enoxiparina.
(D) Niroglicerina, sulfato de morfina e betabloqueador.
(E) Esreptoquinase, AAS, fondaparinux e clopidogrel.

45
Diversos escores preditivos estão disponíveis para avaliar a
gravidade dos casos com suspeita clínica de pancreatite aguda.
Estre todos eles, a Associação Americana de Gastrenterologia
(AGA) recomenda o APACHE II.
Um parâmetro importante usado nesse critério é a(as)
(A) hemoconcentração.
(B) presença de derrame pleural.
(C) amilasemia elevada.
(D) hipocalcemia.
(E) aminotransferases aumentadas
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46

49

Homem de 55 anos com diagnóstico prévio de cirrose associada à
hepatite B é trazido à unidade de pronto atendimento com
quadro de agitação e confusão mental. Não há relato prévio de
febre ou sangramento digestivo. Ao exame físico: temperatura
axilar = 37,5o C; PA = 100/65mmHg; FC = 110bpm; ictérico; ascite
tensa; presença de flapping; ausência de sinais neurológicos
focais. O hemograma completo apesenta 9.850 células/mm³. A
pesquisa de sangue nas fezes foi negativa.
Assinale a opção que apresenta maior probabilidade de
identificar a complicação apresentada por este paciente.
(A) Paracentese diagnóstica.
(B) Endoscopia digestiva alta.
(C) Ultrassonografia abdominal.
(D) Dosagem das bilirrubinas séricas.
(E) Tomografia computadorizada de crânio.

Paciente do sexo masculino, 32 anos, é encaminhado ao serviço
de emergência com história aguda de febre alta, mialgias e
icterícia. As dosagens séricas de ureia e creatinina encontram-se
aumentadas e o médico que o atende suspeita de leptospirose
icterohemorrágica.
Assinale a opção que indica o achado plasmático que apoia o
diagnóstico desta hipótese diagnóstica.
(A) Hipercalcemia
(B) Hiponatremia
(C) Hipernatremia
(D) Hipocalemia
(E) Hipercalemia

47
Homem de 53 anos, portador de hipertensão arterial, é levado à
unidade de emergência com história de cefaleia, vertigem,
náuseas e vômitos de início há quatro horas. O paciente
encontrava-se acordado e no exame físico apresentava: PA =
175/110mmHh; FC = 88bpm; FR = 18rpm; temperatura axilar =
36,8o C. Havia ainda instabilidade da marcha, dismetria e disbasia,
não sendo possível verificar o sinal de Romberg. Não havia sinais
de piramidalismo.
Este quadro clínico é compatível, principalmente, com infarto no
território da artéria
(A) basilar.
(B) cerebral média.
(C) carótida interna.
(D) tronco braquiocefálico.
(E) cerebelar inferior posterior.

48
Tanto a infecção do trato urinário (ITU) quanto a bacteriúria
assintomática (BAS), indicam a presença de bactérias no trato
urinário.
Quanto à diferença entre elas, podemos afirmar que
(A) a BAS não deve ser tratada nas gestantes, devido aos efeitos
adversos quanto ao feto.
(B) ambas devem ser tratadas com antibióticos conforme
resultado da cultura de urina.
(C) a BAS ocorre na ausência de sintomas e, em geral, não
necessita de tratamento.
(D) nas mulheres com diabetes mellitus, a BAS ocorre em uma
taxa menor do que naquelas sem diabetes.
(E) a BAS evolui, em geral, com sintomas, devido à liberação de
citocinas inflamatórias, mas não deve ser tratada com
antibióticos.

50
A intoxicação pelo metanol pode ser suspeitada na presença de
(A) oligúria e icterícia com colestase.
(B) acidose metabólica e lesão do nervo óptico.
(C) miofasciculações e hipersecreção brônquica.
(D) agitação, confusão mental, flapping e diarreia.
(E) alteração da consciência e hemorragia digestiva.

51
Uma gestante de 26 anos encontra-se em tratamento para
tuberculose pulmonar, fazendo uso de esquema básico.
Assinale a opção que indica o medicamento que deve ser
acrescentado ao tratamento para evitar possíveis complicações
neurológicas para o recém-nato.
(A) Niacina.
(B) Tiamina.
(C) Piridoxina.
(D) Ácido fólico.
(E) Cianocobalamina.

52
Paciente de 42 anos, masculino, procura Unidade Básica de Saúde
devido ao aparecimento, há três meses, de lesão cutânea única
no membro superior esquerdo. A lesão é hipocrômica, com
bordos irregulares e ao exame apresentava hipoestesia.
A principal suspeita diagnóstica para este paciente é hanseníase,
que mais provavelmente, será classificada como
(A) dimorfa.
(B) tuberculoide.
(C) virchowiana.
(D) indeterminada.
(E) a lesão não tem características de hanseníase.
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56

Mulher de 55 anos é portadora de hipertensão arterial e diabetes
mellitus tipo 2 há seis anos. Além da dieta, está em uso de
metformina 500mg duas vezes ao dia, hidroclorotiazida
25mg/dia, maleato de enalapril 20mg/dia e anlodipina 5mg/dia.
Queixa-se de tosse e a PA aferida na consulta era 140/90mmHg;
o restante do exame físico estava normal. Exames
complementares: glicose = 145mg/dl; Hemoglobina glicada =
7,5%; Na = 135mmol/l; K = 4,1mmol/l; Cl = 100mmol/l; HCO₃ =
24mmol/l; ureia = 28mg/dl; creatinina = 1,2mg/dl. A relação
albumina/creatinina em uma amostra isolada matinal foi
320mg/g.
Assinale a opção que apresenta a conduta mais conveniente para
esta paciente, quanto à hipertensão arterial.
(A) Aumentar a dose de hidroclorotiazida.
(B) Adicionar um bloqueador do receptor de angiotensina.
(C) Suspender o inibidor da ECA e acrescentar atenolol à
prescrição.
(D) Substituir o enalapril por um bloqueador do receptor de
angiotensina.
(E) Manter o esquema atual e solicitar um MAPA
(Monitoramento Ambulatorial da PA).

Os esquemas terapêuticos atuais para a hepatite C apresentam
alta eficácia e extrema segurança para os portadores desta
doença.
Conforme a orientação atualmente preconizada para o SUS,
indique a associação que apresenta a melhor relação
custo/benefício para pacientes sem tratamento prévio e com
genótipo 1.
(A) elbasvir/grazoprevir
(B) glecaprevir/pibrentasvir
(C) sofosbuvir/ledipasvir
(D) velpastavir/alfapeginerferona
(E) alfapeginterferona/ribavirina

54
Exenetide e liraglutide foram incorporados recentemente ao
arsenal terapêutico para o diabetes mellitus. Não causam
hipoglicemia, promovem perda de peso, retardam o
esvaziamento gástrico e estimulam a secreção de insulina.
Assinale a opção que indica o grupo de medicamentos a que
essas substâncias pertencem.
(A) Inibidor da DPP-IV
(B) Inibidores da SLGT2
(C) Análogos da amilina
(D) Inibidor da alfa-glicosidadse
(E) Agonistas do receptor de GLP-1

55
Mulher de 40 anos é atendida no serviço de emergência com
dispneia de início súbito. Há dois dias observou aumento e dor na
panturrilha direita, pouco tempo após ter retornado de viagem
de longa duração ao exterior.
Ao exame apresentava PA = 110/65mmHg; FC =116bpm; FR =
28rpm; saturação de O₂ ao ar ambiente de 92%. A ausculta
pulmonar estava normal; havia dor à flexão dorsal do pé direito e
a panturrilha desse lado apresentava maior diâmetro comparado
à da esquerda.
Em relação à utilização do exame dímero-D na investigação
diagnóstica dessa paciente, assinale a afirmativa correta.
(A) Sua elevação indica trombólise endógena que costuma ser
clinicamente eficaz.
(B) Resultados normais são úteis para exclusão do diagnóstico de
embolia pulmonar.
(C) O exame é mais sensível para trombose venosa do que para
embolia pulmonar.
(D) Sua dosagem apresenta alta especificidade para o diagnóstico
de embolia pulmonar.
(E) Tem participação útil, sobretudo na investigação clínica de
pacientes hospitalizados.

57
Paciente do sexo feminino, 46 anos, queixa-se de dor pontiaguda
na hemiface direita, que dura por volta de um minuto. Estes
episódios álgicos ocorrem, às vezes, em salvas e independe do
momento do dia. Eles ocorrem espontaneamente ou durante a
mastigação. O exame físico da paciente e os exames laboratoriais
básicos estavam normais.
Considerando o resumo clínico acima, a melhor hipótese
diagnóstica para esta paciente é
(A) neuralgia do trigêmeo.
(B) esclerose múltipla.
(C) arterite temporal.
(D) paralisia de Bell.
(E) neuralgia do hipoglosso.

58
Homem de 35 anos procura unidade de pronto atendimento
devido a edema em ambos os tornozelos e ganho de peso de 5 kg
nos últimos dois meses. Sua pressão arterial é de 120/80mmHg e
apresenta edema de membros inferiores bilateral até a metade
das coxas. Exames laboratoriais: hemoglobina = 13,5g/dl;
hematócrito = 40%; glicemia = 92mg/dl; creatinina = 1,1mg/dl;
ureia = 42mg/dl; albumina sérica = 2,5g/dl; colesterol total =
285mg/dl; e triglicerídeos = 4450mg/dl; complemento sérico (C3
e C4) = dentro dos limites normais. O exame de urina apresentou
proteinúria 4+, sedimento com duas hemácias/campo e cilindros
hialinos. A relação proteína/creatinina, em uma amostra matinal
de urina, foi de 6g/mg. O paciente foi submetido a uma biopsia
renal.
Assinale a opção que indica o achado mais provável desta
biópsia.
(A) Síndrome de Kimmeistiel-Wilson
(B) Síndrome de Goodpasture
(C) Glomerulonefrite crescêntica
(D) Nefropatia membranosa
(E) Glomerulonefrite aguda pós-infecciosa
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Paciente do sexo masculino, 66 anos, procura o médico com
queixa de parestesias nas extremidades e dificuldade nos
movimentos das mãos. O hemograma completo apresenta
hemoglobina de 9,8g/dl e um volume corpuscular médio de 112fl
(n = 80 a 94). O exame da distensão do sangue periférico mostrou
discreta
leucopenia
com
presença
de
neutrófilos
polissegmentados.
Considerando o resumo clínico acima, a melhor hipótese
diagnóstica para esta paciente é de
(A) Hemólise.
(B) Anemia ferropriva.
(C) Deficiência de cobalamina.
(D) Anemia das doenças crônicas.
(E) Anemia por perda crônica de sangue.

Mulher, 32 anos, com relato de emagrecimento de 3 Kg em dois
meses, irritabilidade, insônia, sudorese e palpitações frequentes.
No exame físico apresenta olhar fixo, exoftalmia e um bócio
difuso duro. A pele é úmida e há um tremor da mão em
hiperextensão. A frequência cardíaca é de 120bpm. A paciente
apresenta níveis elevados de T4 livre e TSH suprimido.
Preocupado com a evolução do quadro, o médico inicia
propiltiouracil até que a paciente possa ser encaminhada ao
especialista.
Quanto ao uso desta medicação, ele deverá estar atento quanto
à possiblidade de ocorrerem efeitos adversos, sobretudo,
(A) pulmonares.
(B) hepáticos.
(C) neurológicos.
(D) hematológicos.
(E) cardiovasculares.

60
Mulher de 42 aos foi tratada há cinco anos de um linfoma
mediastinal com radioterapia e quimioterapia. Evolui livre de
doença desde então, mas há três meses começou a fadiga,
dificuldade de concentração e sensibilidade ao frio.
Apresenta exames de imagem normais e os testes laboratoriais
iniciais mostram anemia discreta e hipercolesterolemia.
A próxima abordagem diagnóstica mais provável, para esclarecer
o quadro clínico atual da paciente, deve ser
(A) PET-Scan.
(B) biópsia linfonodal.
(C) cintilografia óssea.
(D) biópsia da medula óssea.
(E) dosagem sérica do TSH.

61
Indivíduo do sexo masculino, 52 anos, é encaminhado à Unidade
de Pronto Atendimento com ferida perfuro-cortante na região
plantar direita produzida por prego enferrujado há quatro horas.
Já foi vacinado para tétano alguma vez na vida, sem recordar qual
a data.
Quanto ao tétano, assinale a opção que indica a conduta
profilática a ser adotada.
(A) Cuidado com a ferida e observação por sete dias.
(B) Recomendar a vacinação com três doses da vacina DT em
unidade de saúde.
(C) Limpeza e antissepsia da ferida + administração de uma dose
de reforço da vacina DT.
(D) Limpeza e antissepsia da ferida + SAT ou gamaglobulina
hiperimune.
(E) Limpeza e antissepsia da ferida + iniciar vacina DT + SAT ou
gamaglobulina hiperimune.

63
Paciente do sexo masculino, 38 anos, com história de dor
epigástrica, realiza endoscopia digestiva alta que revela a
presença de úlcera duodenal. A presença de Helicobacer pylori é
comprovada por biópsia.
Assinale a opção que indica o tratamento para sua erradicação.
(A) A claritormicina deve ser utilizada em todas as linhas de
tratamento, pois apresenta baixos índices de resistência.
(B) Para o tratamento de primeira linha é recomendada
terapêutica dupla, incluindo um inibidor de bomba de
prótons.
(C) O tratamento sequencial com amoxicilina e levofloxacino,
cinco dias cada, pode ser uma opção de segunda linha
quando não há resposta a um esquema triplo inicial.
(D) Nos pacientes com exposição anterior aos macrolídeos, a
terapia incluindo subsalicilato de bismuto por 14 dias pode
ser recomendada.
(E) Para um segundo tratamento, pode ser usado o mesmo
esquema antibiótico já prescrito anteriormente, por período
mais prolongado.

64
Um homem de 65 anos tem história de dispneia aos esforços e
expectoração diária há seis meses. É tabagista de 50 maços ano.
No exame físico apresente redução do murmúrio vesicular com
alguns sibilos ao final da expiração. Seu teste de função pulmonar
apresenta FEV₁ de 4,5 L (60% do predito), capacidade vital
forçada (CVF) de 2,3 L e a relação FEV₁/CVF é de 0,65.
Segundo os critérios GOLD para gravidade da obstrução
ventilatória do portador de DPOC, sua alteração respiratória pode
ser classificada como
(A) leve.
(B) moderada.
(C) grave.
(D) muito grave.
(E) normal.
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65

68

Homem de 42 anos com infecção pelo HIV diagnosticada há dez
anos é trazido à unidade de pronto atendimento após episódio
de convulsão tônico-clônica. Vem em uso irregular da terapêutica
antirretroviral. A tomografia computadorizada do crânio mostra
lesão de 2 cm no lobo parietal direito que concentra o contraste
de forma anelada.
O provável agente causador desta síndrome neurológica é o(a)
(A) Toxoplasma gondii.
(B) Pneumocystis jirovecii.
(C) Cryptococcus neoformans.
(D) Mycobacterium tuberculosis.
(E) Mycobacterium avium intracellulare.

Mulher de 32 anos queixa-se de dor poliarticular simétrica e
rigidez matinal de mais de uma hora de duração.
No exame articular há presença bilateral de edema e dor à
movimentação das articulações de joelhos, punhos,
metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais. A
velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa
encontram-se elevadas; o fator reumatoide encontra-se com
título de 1/160.
Assinale a opção que indica o medicamento capaz de reduzir a
atividade inflamatória e a evolução da enfermidade.
(A) AAS.
(B) Pregabalina.
(C) Metotrexato.
(D) Corticoides sistêmicos.
(E) Anti-inflamatórios não esteroides.

66
Assinale a opção que apresenta o antimicrobiano mais indicado
para o tratamento de infecções cutâneas comunitárias causadas
por cepas de Staphylococcus auresus resistentes à meticlina ou
oxacilina.
(A) Cefalexina
(B) Cefazolina
(C) Lincomicina
(D) Ciprofloxacino
(E) Sulfametoxazol + Trimetoprima

67
Paciente de 20 anos, sexo feminino, diagnosticada há cinco anos
com lúpus eritematoso sistêmico (LES), procura a atenção básica
com queixa de dor torácica de início há dez dias.
Nas últimas 24 horas apresentou dispneia e refere não se sentir
confortável quando deitada, preferindo estar sentada e
levemente voltada para frente. Exame físico: PA = 90/50mmHg;
FC = 110bpm; as bulhas cardíacas são de difícil audição; há
edema de membros inferiores (1+). A radiografia do tórax mostra
aumento da área cardíaca.
Assinale a opção que indica a provável complicação do LES que
justifica o quadro clínico atual da paciente.
(A) Serosite.
(B) Endocardite de Libman-Sacks.
(C) Endocardite infecciosa.
(D) Vasculite leucocitoclástica.
(E) Microangiopatia trombótica.

69
Um paciente de 65 anos, masculino, com pesquisa positiva de
sangue oculto nas fezes. A colonoscopia revelou a presença de
três pólipos sésseis menores do que 1 cm, que foram retirados no
procedimento, e cuja biópsia foi compatível com adenoma viloso.
Assinale a opção que indica a melhor abordagem para o caso.
(A) Expectante, já que este aspecto histopatológico tem
características benignas.
(B) Deverá ser mantido controle com pesquisa de sangue oculto
nas fezes anual.
(C) A lesão é considerada de baixo risco, não apresentando
possiblidade de avanço.
(D) O paciente deverá realizar colonoscopia a intervalos
regulares, conforme diretrizes.
(E) Trata-se de lesão com risco intermediário e deverá ser
acompanhado com retosigmoidoscopia flexível a cada cinco
anos.

70
Assinale a opção que apresenta uma complicação do uso de
inibidor seletivo de receptação da serotonina em um paciente
com distúrbio bipolar.
(A) Indução de tireotoxicose.
(B) Precipitação de estado maníaco.
(C) Sonolência e fadiga muscular.
(D) Alteração do estado de consciência, com torpor.
(E) Efeitos adversos relativos ao sistema nervoso autônomo.
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