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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Diploma não é solução

Vou confessar um pecado: às vezes, faço
maldades. Mas não faço por mal. Faço o que faziam
os mestres zen com seus “koans”. “Koans” eram
rasteiras que os mestres passavam no pensamento
dos discípulos. Eles sabiam que só se aprende o
novo quando as certezas velhas caem. E acontece
que eu gosto de passar rasteiras em certezas de
jovens e de velhos...

Pois o que eu faço é o seguinte. Lá estão os
jovens nos semáforos, de cabeças raspadas e caras
pintadas, na maior alegria, celebrando o fato de
haverem passado no vestibular. Estão pedindo
dinheiro para a festa! Eu paro o carro, abro a janela e
na maior seriedade digo: “Não vou dar dinheiro. Mas
vou dar um conselho. Sou professor emérito da
Unicamp. O conselho é este: salvem-se enquanto é
tempo!”.Aí o sinal fica verde e eu continuo.

“Mas que desmancha-prazeres você é!”,
vocês me dirão. É verdade. Desmancha-prazeres.
Prazeres inocentes baseados no engano. Porque
aquela alegria toda se deve precisamente a isto: eles
estão enganados.

Estão alegres porque acreditam que a
universidade é a chave do mundo. Acabaram de
chegar ao último patamar. As celebrações têm o
mesmo sentido que os eventos iniciáticos – nas
culturas ditas primitivas, as provas a que têm de se
submeter os jovens que passaram pela puberdade.
Passadas as provas e os seus sofrimentos, os jovens
deixaram de ser crianças. Agora são adultos, com
todos os seus direitos e deveres. Podem assentar-se
na roda dos homens. Assim como os nossos jovens
agora podem dizer: “Deixei o cursinho. Estou na
universidade”.

Houve um tempo em que as celebrações
eram justas. Isso foi há muito tempo, quando eu era
jovem. Naqueles tempos, um diploma universitário
era garantia de trabalho. Os pais se davam como
prontos para morrer quando uma destas coisas
acontecia: 1) a filha se casava. Isso garantia o seu
sustento pelo resto da vida; 2) a filha tirava o diploma
de normalista. Isso garantiria o seu sustento caso não
casasse; 3) o filho entrava para o Banco do Brasil; 4) o
filho tirava diploma.

O diploma era mais que garantia de emprego.
Era um atestado de nobreza. Quem tirava diploma
não precisava trabalhar com as mãos, como os
mecânicos, pedreiros e carpinteiros, que tinham
mãos rudes e sujas.

Para provar para todo mundo que não
trabalhavam com as mãos, os diplomados tratavam

de pôr no dedo um anel com pedra colorida. Havia
pedras para todas as profissões: médicos,
advogados, músicos, engenheiros. Até os bispos
tinham suas pedras.

(Ah! Ia me esquecendo: os pais também se
davam como prontos para morrer quando o filho
entrava para o seminário para ser padre – aos 45
anos seria bispo – ou para o exército para ser oficial –
aos 45 anos seria general.)

Essa ilusão continua a morar na cabeça dos
pais e é introduzida na cabeça dos filhos desde
pequenos. Profissão honrosa é profissão que tem
diploma universitário. Profissão rendosa é a que tem
diploma universitário. Cria-se, então, a fantasia de
que as únicas opções de profissão são aquelas
oferecidas pelas universidades.

[...]
Alegria na entrada. Tristeza ao sair. Forma-se,

então, a multidão de jovens com diploma na mão,
mas que não conseguem arranjar emprego. Por uma
razão aritmética: o número de diplomados é muitas
vezes maior que o número de empregos.

[...]
Tive um amigo professor que foi guindado,

contra a sua vontade, à posição de reitor de um
grande colégio americano no interior de Minas. Ele
odiava essa posição porque era obrigado a fazer
discursos. E ele tremia de medo de fazer discursos.
Um dia ele desapareceu sem explicações. Voltou
com a família para o seu país, os Estados Unidos.
Tempos depois, encontrei um amigo comum e
perguntei: “Como vai o Fulano?”. Respondeu-me:
“Felicíssimo. É motorista de um caminhão gigantesco
que cruza o país!”.
ALVES, Rubem. Diploma não é solução, Folha de S. Paulo,
25/05/2004. (Adaptado).
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Sobre as ideias contidas no texto, leia as afirmativas a
seguir.

I. Toda sociedade brasileira ainda acredita que o
diploma é garantia de emprego, felicidade e
satisfação pessoal.

II. É imprescindível, para os jovens, participar das
celebrações que possuem sentido iniciáticos,
aos moldes dos que ocorriam em sociedades
primitivas.

III. O narrador assume postura realista, quanto à
oferta limitada de emprego para os que têm
diploma.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.
E) III.

Questão 01

Em “às vezes, faço maldades. Mas não faço por mal.”
e “Alegria na entrada. Tristeza ao sair.” tem-se,
respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:

A) antítese e antítese.
B) metáfora e anacoluto.
C) paradoxo e antítese.
D) metonímia e gradação.
E) hipérbole e sinestesia.

Questão 03

Considerando-se a ideia produzida pelo autor, pode-
se afirmar corretamente que:

A) todos profissionais diplomados estão sem
emprego.

B) há diplomados insatisfeitos com a profissão que
escolheram.

C) as universidades traçam o melhor caminho
profissional para as pessoas.

D) os diplomados colocavam no dedo um anel com
pedra colorida para satisfazer o desejo dos pais.

E) a ilusão de que profissão honrosa é a que exige
diploma universitário é obsoleta.

Questão 02

“Cria-se, ENTÃO, a fantasia de que as únicas opções
de profissão são aquelas oferecidas pelas
universidades.”

A palavra em destaque nesse segmento poderia ser
substituída, mantendo se o seu sentido original, por:

A) portanto.
B) entretanto.
C) contudo.
D) consoante.
E) porquanto.

‐

Questão 04

Em “Eles sabiam QUE SÓ SE APRENDE O NOVO
quando as certezas velhas caem.”, a oração
destacada exerce a função de:

A) complemento nominal.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) adjunto adnominal.
E) adjunto adverbial.

Questão 06

O segmento “Porque aquela alegria toda se deve
precisamente a isto: eles estão enganados.” poderia
ser reescrito, mantendo-se a correta colocação
pronominal, uso adequado de pronomes, pontuação
e mesmo sentido, por:

A) Porque toda aquela alegr ia, deve-se
precisamente a isto: eles estão enganados.

B) Porque, aquela alegria toda, se deve,
precisamente, a isto: eles estão enganados.

C) Porque toda aquela alegria, precisamente, se
deve a isso – eles estão enganados.

D) Porque toda aquela alegr ia deve-se,
precisamente, a isto: eles estão enganados.

E) Porque aquela alegria toda, se deve,
precisamente, a isso: eles estão enganados.

Questão 05



04

“O conselho é este: salvem-se enquanto é tempo!”.
Aí o sinal fica verde e eu continuo.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. O pronome ESTE tem valor catafórico.

II. A partícula SE, na construção realizada, exerce a
função de índice de indeterminação do sujeito.

III. ENQUANTO atribui valor concessivo à oração a
que pertence.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 07

Na estruturação do texto, a função dos dois-pontos
no primeiro parágrafo é:

A) separar frases que possuem valor subordinativo.
B) representar a fala de uma pessoa ou

personagem.
C) comunicar que se aproxima um enunciado.
D) apontar enumeração linear das ideias do texto.
E) indicar uma crítica ao que vai ser dito

anaforicamente.

Questão 09

Sobre as formas destacadas e numeradas nos
segmentos “eram rasteiras que os mestres passavam
no pensamento dos (1)DISCÍPULOS”/ “(2)AÍ o sinal
fica verde e eu (3)CONTINUO.”/ “As celebrações têm
o mesmo sentido que os eventos (4)INICIÁTICOS” é
correto afirmar que:

A) as palavras recebem acento pelo mesmo motivo.
B) a palavra 1 é acentuada por ser paroxítona e a 4

por ser proparoxítona.
C) o vocábulo 3 também deveria ser acentuado pelo

mesmo motivo do 1.
D) as quatro palavras são paroxítonas com ditongo.
E) na palavra 2, acentua-se o “i” tônico que forma o

hiato com a vogal anterior.

Questão 08

De acordo com os estudos de formação de palavras,
o vocábulo destacado em “Isso garantiria o seu
SUSTENTO caso não casasse” foi formado pelo
processo de:

A) derivação parassintética.
B) derivação regressiva.
C) derivação sufixal.
D) aglutinação.
E) justaposição.

Questão 10

A passagem do texto em que o termo ou expressão
destacado(a) tem uma forma equivalente
corretamente indicada é:

A) “E acontece QUE eu gosto de passar rasteiras”
= onde

B) “POIS o que eu faço é o seguinte”. = no entretanto
C) “MAS vou dar um conselho. = embora.
D) “AÍ o sinal fica verde e eu continuo. = então
E) “O diploma era MAIS que garantia de emprego.”

= somente

Questão 11

Observe as seguintes ocorrências do pronome
demonstrativo no texto.

I. “Porque aquela alegria toda se deve
precisamente a ISTO”

II. “Ele odiava ESSA posição porque era obrigado a
fazer discursos”

III. “ESSA ilusão continua a morar na cabeça dos
pais”

O s p r o n o m e s d e s t a c a d o s e x e r c e m ,
respectivamente, função:

A) catafórica, anafórica, anafórica.
B) anafórica, catafórica, anafórica.
C) anafórica, catafórica, catafórica.
D) catafórica, catafórica, exofórica.
E) anafórica, exofórica, catafórica.

Questão 12
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Na frase “Para provar para todo mundo QUE NÃO
TRABALHAVAM COM AS MÃOS.”, a oração em
destaque apresenta relação:

A) adjetiva.
B) adverbial.
C) substantiva.
D) conjuntiva.
E) causal.

Em “Cria-se, então, a fantasia de que as únicas
opções de profissão são aquelas oferecidas pelas
universidades.” o SE é:

A) índice de indeterminação do sujeito.
B) partícula expletiva.
C) conjunção subordinativa condicional.
D) pronome apassivador.
E) pronome reflexivo.

Questão 14

Questão 15

ÉTICA E LEGISLAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

“As celebrações têm o mesmo sentido que os
eventos iniciáticos – nas culturas ditas primitivas, as
provas a que têm de se submeter os jovens que
passaram pela puberdade.”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. Na primeira oração do primeiro período, o verbo é
impessoal.

II. O QUE, nas duas últimas ocorrências, inicia
orações adjetivas.

III. MESMO é um pronome substantivo possessivo.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 13

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos,
de acordo com a Constituição Federal de 1988,
assinale a assertiva correta.

A) É livre a manifestação do pensamento, inclusive
sob anonimato.

B) É plena a liberdade de associação de caráter
paramilitar para fins lícitos.

C) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade
particular, sendo vedado ao proprietário
indenização ulterior, se houver dano.

D) Constitui crime inafiançável e imprescritível a
ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático.

E) O civilmente identificado não será submetido à
identificação criminal em nenhuma hipótese.

Sempre que a falta de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania,
condecer-se-á:

A) habeas corpus.
B) mandado de segurança.
C) habeas data.
D) ação direta de inconstitucionalidade.
E) mandado de injunção.

Como regra geral, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, EXCETO, quando
houver compatibilidade de horários, e nos seguintes
casos:

A) três cargos de professor.
B) dois cargos ou empregos privativos de

profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.

C) um cargo de professor com dois de técnico ou
científico.

D) dois cargos de professor com um de técnico ou
científico.

E) dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas e um de professor.

Questão 16

Questão 17

Questão 18
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De acordo com a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o
ProcessoAdministrativo Federal, pode-se afirmar:

A) o processo administrativo pode iniciar-se de
ofício ou a pedido de interessado.

B) é facultada à Administração a recusa imotivada
de recebimento de documentos, devendo o
servidor orientar o interessado quanto ao
suprimento de eventuais falhas.

C) a competência é renunciável e se exerce pelos
órgãos administrativos a que foi atribuída como
própria.

D) são capazes, para f ins de processo
administrativo, os maiores de dezesseis anos,
ressalvada previsão especial em ato normativo
próprio.

E) pode ser arguida a suspeição de autoridade ou
servidor que tenha amizade íntima ou inimizade
notória com algum dos interessados ou com os
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e
afins até o quarto grau.

Questão 19

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial:

A) na contratação em que houver transferência de
tecnologia de produtos estratégicos para o
Sistema Único de Saúde – SUS.

B) quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento.

C) quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração,
mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas.

D) nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.

E) para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública.

A modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação, é
denominada:

A) concorrência.
B) pregão.
C) tomada de preços.
D) leilão.
E) concurso.

O servidor público que frustrar a licitude de concurso
público, incorrerá na prática de ato de improbidade
administrativa, cuja sanção é, dentre outras:

A) perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a
dez anos.

B) ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco
a oito anos.

C) ressarcimento integral do dano, se houver, perda
da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo servidor.

D) perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de um a
três anos.

E) ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de dois
a quatro anos.

Questão 20

Questão 21

Questão 22
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No que diz respeito à Lei de acesso à informação
(Lei Federal nº 12.527/2011), assinale a assertiva
correta.

A) Para o acesso a informações de interesse
público, a identificação do requerente não pode
conter exigências que inviabilizem a solicitação.

B) O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou
conceder o acesso em até 24 (vinte e quatro)
horas à informação disponível.

C) São facultadas à Administração Pública
exigências relativas aos motivos determinantes
da solicitação de informações de interesse
público.

D) A informação armazenada em formato digital
será fornecida nesse formato, mesmo sem
anuência do requerente.

E) O serviço de busca e fornecimento da informação
é gratuito, inclusive nas hipóteses de reprodução
de documentos pelo órgão ou entidade pública
consultada.

Questão 23

O servidor público que solicitar ou receber, para si ou
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem, incorrerá na prática do crime de:

A) concussão.
B) peculato.
C) prevaricação.
D) corrupção ativa.
E) corrupção passiva.

Questão 24

De acordo com o Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é
autorizado ao servidor público:

A) prejudicar deliberadamente a reputação de
outros servidores ou de cidadãos que deles
dependam.

B) ser, em função de seu espírito de solidariedade,
conivente com erro ou infração a este Código de
Ética ou ao Código de Ética de sua profissão.

C) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o
exercício regular de direito por qualquer pessoa,
causando-lhe dano moral ou material.

D) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos
ao seu alcance ou do seu conhecimento para
atendimento do seu mister.

E) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum
temor de representar contra qualquer
comprometimento indevido da estrutura em que
se funda o Poder Estatal.

Questão 25

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

A 8ª Conferência Nacional de Saúde marca o
momento em que as mudanças ganham contornos
claros para a reorganização do sistema de saúde
brasileiro. Considerando os temas debatidos nessa
conferência analise as afirmativas a seguir:

I. O direito de acompanhamento a doentes
internados, especialmente crianças, foi um dos
pontos relacionados ao tema “reformulação do
sistema nacional de saúde”.

II. A participação da população através de suas
entidades representativas foi o principal tema da
conferência, porém não teve uma adesão
significativa.

III. A universalização em relação à cobertura
populacional não foi diretamente debatida, mas
foi uma das sugestões para pauta de discussão
nos conselhos regionais.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 26
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O processo de municipalização da saúde e a
transferência de recursos do fundo nacional para os
fundos estaduais e municipais estão diretamente
relacionados com o seguinte princípio do SUS:

A) equidade.
B) integralidade.
C) regionalização.
D) descentralização.
E) hierarquização.

Questão 28

A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competências de
cada esfera de governo na gestão do SUS. Com base
nessas disposições associe a esfera apresentada na
primeira coluna com a competência correspondente
na segunda:

1. direção nacional
2. direção estadual
3. direção municipal

( ) controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.

( ) formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e nutrição.

( ) acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do SUS.

Asequência correta é:

A) 1, 2, 3.
B) 3, 1, 2.
C) 2, 3, 1.
D) 1, 3, 2.
E) 3, 2, 1.

Questão 29

Marque a alternativa que corresponde à finalidade do
Contrato Organizativo daAção Pública da Saúde.

A) Garantir a integralidade da assistência à saúde e
estabelecer as regras para o planejamento.

B) Definir a distribuição dos recursos humanos e
financeiros do SUS.

C) Estabelecer os critérios e protocolos para
atendimento nas regiões de saúde.

D) Definir e pactuar as regras da gestão
compartilhada do SUS.

E) Organizar e integrar as ações e serviços de
saúde na rede regionalizada e hierarquizada.

Questão 30

Acerca das disposições constitucionais sobre a
participação da iniciativa privada no SUS é correto
afirmar que a(s):

A) participação direta ou indireta de empresas
estrangeiras na assistência à saúde é vedada em
qualquer circunstância.

B) instituições privadas poderão participar do SUS
somente por meio de convênios.

C) constituição proíbe a destinação de recursos
públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.

D) entidades sem fins lucrativos só poderão
participar do SUS mediante contrato de direito
público.

E) entidades filantrópicas têm preferência na
participação do SUS e podem firmar contratos de
direito privado.

Questão 27
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Considerando as normas acerca da notificação
compulsória de doenças e agravos, analise as
afirmativas a seguir.

I. A notificação compulsória só é obrigatória diante
da confirmação da doença ou agravo, uma
simples suspeita de doença não justifica o ato
notificatório.

II. A notificação compulsória é obrigatória para os
médicos, outros profissionais de saúde ou
responsáveis pelos serviços públicos e privados
de saúde, que prestam assistência ao paciente.

III. A notificação da malária na região amazônica
deve ser realizada em até 7 dias a partir do
conhecimento da ocorrência de doença.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 35

Considerando as disposições do Decreto
nº 7.508/2011 é correto afirmar que:

A) a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
– RENAME deve ser atualizada a cada 4 anos
pelaAgência Nacional de Saúde.

B) o acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde deve ser ordenado pela
atenção primária.

C) o planejamento da saúde deve ser iniciado no
nível Federal e expandido aos Estados e
Municípios por meio dos respectivos conselhos.

D) a atenção hospitalar e os ambulatoriais
especializados devem ser referenciados
estritamente pelos serviços de urgência e
emergência.

E) as regiões de saúde devem ser constituídas
exclusivamente por municípios limítrofes de um
mesmo estado.

Questão 31

A elaboração do cronograma de transferência de
recursos financeiros aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, consignados ao SUS é uma
competência da(o):

A) Comissão Intersetorial.
B) Conselho Estadual de Saúde.
C) Comissão Intergestores Bipartite.
D) Conselho Nacional de Saúde.
E) Comissão Intergestores Tripartite.

Questão 32

Um estudo sobre acidentes ofídicos em um
determinado estado brasileiro demonstrou que as
maiores ocorrências são registradas nos meses de
novembro até março, enquanto o menor número de
casos ocorre no inverno. Esse tipo de fenômeno é
denominado:

A) variação sazonal.
B) incidência acumulada.
C) variação cíclica.
D) tendência secular.
E) variação irregular.

Questão 33

Marque a alternativa que corresponde a um indicador
de morbidade.

A) Taxa de fecundidade
B) Índice de envelhecimento
C) Taxa de incidência de dengue
D) Esperança de vida ao nascer
E) Taxa de mortalidade infantil

Questão 34

Um homem fumou 20 cigarros por dia (total de um
maço) durante 30 anos.Acarga tabágica é:

A) 30 maços-ano.
B) 20 maços-ano.
C) 01 maço-ano.
D) 50 maços-ano.
E) 60 maços-ano.

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Um médico está em um voo internacional.
O comandante avisa pelo sistema de som que há um
paciente em parada cardíaca e não há tripulante
habilitado a realizar o atendimento. Sobre esse
cenário clínico e com base no Código de Ética
Médica, marque a afirmativa correta.

A) A empresa tem o dever de pagar o médico por
seu atendimento, seja qual for o valor cobrado.

B) A empresa tem o dever de pagar o médico por
seu atendimento conforme a tabela SUS.

C) O médico tem obrigação de atender à
emergência clínica.

D) O médico pode ser recusar a atender ao
chamado pois não está em serviço.

E) A legislação do Código de Ética Médica não
aplica a voos comerciais.

Questão 37

Das opções a seguir, marque a definição mais
apropriada para valor preditivo positivo.

A) Percentual de pacientes falso-positivos entre
aqueles com teste positivo.

B) Probabilidade que o resultado de um teste fosse
esperado em um paciente portador da doença.

C) Proporção de indivíduos com teste negativo entre
os não doentes.

D) Proporção de indivíduos doentes entre aqueles
com teste positivo.

E) É o mesmo que probabilidade pós-teste ou
incidência da doença.

Questão 38

Um idoso tabagista apresenta linfonodo axilar e
supraclavicular de 3 cm de diâmetro, consistência
pétrea, e fixo (aderido) a plano profundos. Sobre este
cenário clínico, a hipótese diagnóstica mais
provável é:

A) mononucleose.
B) HIV/SIDA.
C) tuberculose.
D) câncer.
E) linfoma.

Questão 39

Um novo medicamento ABC é lançado para
insuficiência cardíaca. O ensaio clínico que levou à
aprovação da medicação comparou o ABC com
placebo e observou que a sobrevida no grupo do novo
medicamento ABC foi de 80% e no grupo placebo de
60%, com valor p=0,013. Com base nesses
resultados, pode-se afirmar que:

A) a sobrevida foi estatisticamente equivalente
entre os grupos.

B) os resultados são inconclusivos.
C) a medicação reduz a mortalidade.
D) a medicação aumenta a mortalidade.
E) os testes com placebo são considerados

antiéticos e não devem mais ser utilizados.

Questão 40

Paciente apresentando em ultrassonografia da
tireoide, imagem nodular no lobo esquerdo, de
contornos i r regulares, ecotextura mista,
evidenciando vegetação sólida no interior de
formação cística, contendo microcalcificações e
vascularização na porção sólida. O provável
diagnóstico é:

A) bócio.
B) tireoidite de Hashimoto.
C) doença de Graves.
D) carcinoma papilífero.
E) adenoma.

Questão 41

Paciente cirrótico, apresentando em ultrassonografia
abdominal de controle de tratamento, nódulo
discretamente heterogêneo, com halo periférico
hipoecoico e com hipervascularização no doppler
colorido, envolvendo a lesão, sugere o seguinte
diagnóstico:

A) hemangioma.
B) adenoma.
C) hepatocarcinoma.
D) hiperplasia nodular focal.
E) cisto hidático.

Questão 42
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Paciente com hematúria, realizou ultrassonografia
que evidenciou lesão heterogênea no assoalho da
bexiga à direita, com aumento do fluxo ao doppler
colorido na sua porção central. O provável
diagnóstico é:

A) câncer vesical.
B) tuberculose urinária.
C) coágulo intravesical.
D) urolitíase de depósito.
E) cistite crônica granulomatosa.

Questão 43

Paciente idoso, com dor abdominal difusa há 1(uma)
semana, apresentando febre, foi evidenciado em
ultrassonografia, uma coleção complexa retrocecal,
deslocando o ceco anteriormente. O provável
diagnóstico é de:

A) adenocarcinoma de colon ascendente.
B) apendagite epiploica.
C) apendicite perfurada.
D) invaginação intestinal.
E) retocolite ulcerativa.

Questão 47

Paciente com aumento de PSA e nódulo na base
direita da próstata ao toque retal, realizou uma
ultrassonografia transretal que evidenciou nódulo
hipoecogênico na base da zona periférica à direita,
com aumento da vascularização ao doppler colorido.
Na biopsia a ser realizada, orientada pela
ultrassonografia, atualmente preconiza-se qual
número mínimo de fragmentos?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 12

Questão 44

Mulher com 60 anos, apresentando em
ultrassonografia transvaginal massa irregular,
volumosa, heterogênea, contendo sangue e debris,
ocupando a cavidade endometrial. O provável
diagnóstico é de:

A) mola hidatiforme.
B) carcinoma.
C) hiperplasia.
D) leiomioma.
E) linfoma.

Questão 45

Mulher jovem, em idade fértil, com dor pélvica aguda,
apresentando em ultrassonografia transvaginal
ovário aumentado de volume, heterogêneo, sem
evidências de fluxo ao Doppler colorido. Qual é o
provável diagnóstico?

A) Torção
B) Endometrioma
C) Carcinoma
D) Cisto folicular
E) Teratoma

Questão 46

Paciente apresentando em ultrassonografia das vias
urinárias, rim aumentado de volume, com afilamento
da cortical e acentuada dilatação da pelve e dos
cálices renais, notando-se a presença de
comunicação entre estas estruturas anatômicas e
com conteúdo líquido pielocalicial espesso. O
provável diagnóstico é de:

A) pielonefrite aguda.
B) pielonefrite xantogranulomatosa.
C) cálculo coraliforme.
D) pionefrose.
E) carcinoma de células renais.

Questão 48

Paciente com perda de peso, dor abdominal, vômitos
e icterícia, realizou ultrassonografia do abdome
superior que evidenciou pequena imagem nodular
hipoecogênica na região cefálica do pâncreas e
moderada dilatação a montante das vias biliares intra
e extra-hepáticas e do ducto de Wirsung. Qual é o
provável diagnóstico?

A) Coledocolitíase
B) Adenocarcinoma
C) Colesterolose
D) Estenose biliar na papila
E) Pâncreas anular

Questão 49
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Mulher com 32 anos, apresentando dor abdominal
intensa com sinais de irritação peritoneal, procurou
serv iço de emergência sendo real izada
ultrassonografia transvaginal que evidenciou imagem
de anel ecogênico em topografia anexial direita,
próximo ao fundo uterino, com útero de volume
normal, eco endometrial fino e centrado e com
moderada quantidade de líquido livre em fundo de
saco posterior. Qual é o provável diagnóstico?

A) Cistoadenoma de ovário
B) Teratoma
C) Salpingite cística
D) Diverticulite perfurada
E) Gravidez ectópica

Questão 50


