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Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12 é constituído de 50 (cinqüenta) questões objetivas, 
cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 
01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 15 – Raciocínio Lógico 
16 a 20 – Noções de Informática 
21 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 

substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a 
Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de 
Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 

alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 

houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE 
RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 
5. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do 

início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a 
Folha de Respostas. 

 
6. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da 

prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 
 

7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas e trinta minutos do 
início da prova. 

 
8. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 

 
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto de Rubem Alves e responda às questões de  01 a 08.  
  

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 

Pensei que a vida se parece com um quebra-cabeça. Quebra-cabeças: milhares de peças espalhadas sobre a mesa, uma 
bagunça enorme, que não faz sentido. Mas as caixas dos quebra-cabeças que se compram nas lojas dizem que a bagunça 
pode se transformar em beleza: elas trazem impresso o modelo, que pode ser um lago, um castelo, um menina lendo um livro, 
um jardim, um anjo tocando bandolim... Gastamos então horas e horas  (eu já gastei meses...) pacientemente trabalhando 
para transformar o caos em sentido. Pois eu pensei que a vida é um quebra-cabeça com milhares, milhões de peças. Mas 
acontece que o quebra-cabeça da vida não vem acompanhado de um modelo. Não sabemos o seu sentido. Não sabemos 
como é a sua beleza. O modelo precisa ser inventado. E é somente o coração, ajudado pela inteligência, que pode fazer isto. 
Os dois se põem, então, a trabalhar. Observam as peças, conferem as cores, examinam as formas e, repentinamente, 
aparece um modelo, produzido pela magia da imaginação. O modelo não foi visto, porque ele não está em lugar algum. Ele é 
um sonho! Mas, se é que não sabem, que aprendam: a vida é feita com sonhos! Se o sonho nos parecer belo, começaremos 
a organizar as peças fragmentárias da nossa vida para que o sonho se torne realidade porque desejamos que a vida seja 
bela. Certezas não há. Mas se o sonho nos seduzir por sua beleza, teremos coragem para apostar nele a nossa vida inteira. 
Apostar a nossa vida num sonho, sem certeza alguma, é isso que se chama fé. A essa beleza invisível, sonhada, que nos 
seduz e chama, eu dou o nome de Deus... Como disse Fernando Pessoa: “Deus quer. O homem sonha. A obra nasce.”  

 
 (Disponível em http://www.rubemalves.com.br/quartodebadulaquesXXXIX.htm. Acesso em 30/07/2008.) 

 
 
QUESTÃO 01 
 

Qual a temática do texto? 
A) O quebra-cabeça como uma boa distração. 
B) A importância de Deus para os católicos. 
C) A necessidade de sonhos. 
D) A beleza da vida e sua imprevisibilidade.  
E) A falta de planejamento para a vida. 
 
 
QUESTÃO 02 
 

Rubem Alves  estrutura seu texto sob a forma de  
A) comparação. 
B) enumeração. 
C) generalização de conclusões particulares. 
D) exemplos e contra-exemplos. 
E) gradação. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

A respeito da linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) O texto exemplifica a variedade culta da língua, com usos próprios à escrita.  
(     ) O texto se caracteriza pela variedade oral-informal da língua, ignorando a sintaxe de  regência e de concordância proposta 

pela Gramática normativa. 
(     ) O vocabulário é específico do jargão psicanalítico. 
 
Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, F  
B) F, V, F 
C) V, F, V  
D) F, V, V 
E) V, V, F 
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QUESTÃO 04 
 

Assinale alternativa que apresenta recurso argumentativo utilizado no texto.  
A) Paródia  
B) Ironia 
C) Distanciamento do leitor 
D) Dados quantitativos 
E) Intertextualidade 

 
 

QUESTÃO 05 
 

Em relação aos recursos coesivos, marque a alternativa em que a relação entre o termo sublinhado e o referente está INCORRETA.  
A) elas trazem impresso o modelo (linha 3) →  caixas dos quebra-cabeças  
B) Mas se o sonho nos seduzir por sua beleza (linha 12) →  certezas 
C) Os dois se põem, então, a trabalhar. (linha 8) →  coração e inteligência  
D) teremos coragem para apostar nele a nossa vida inteira. (linha 12) →  sonho   
E) E é somente o coração, ajudado pela inteligência, que pode fazer isto. (linha 7)  → inventar o modelo 
 
 

QUESTÃO 06 
 

Assinale a alternativa em que todos os nomes fazem plural da mesma forma que quebra-cabeça. 
A) erva-doce, terça-feira,  pé-de-moleque 
B) o leva-e-traz, fruta-pão, guarda-sol 
C) guarda-roupa, salve-rainha, pica-pau 
D) bem-te-vi, pimenta-do-reino, navio-escola 
E) água-de-colônia, obra-prima, arco-íris 
 
 

QUESTÃO 07 
 

Em Mas, se é que não sabem, que aprendam: a vida é feita com sonhos!, a reescritura do trecho sublinhado, sem alterar o sentido, 
seria:   
A) ainda que não sabendo 
B) caso  não saibam 
C) caso não soubessem 
D) ainda que não sabem 
E) sem saber 
 
 

QUESTÃO 08 
 

Leia o trecho: Mas as caixas dos quebra-cabeças que se compram nas lojas dizem que a bagunça pode se transformar em beleza,  
elas trazem impresso o modelo, que pode ser um lago, um castelo, uma menina lendo um livro, um jardim, um anjo tocando 
bandolim... Sobre aspectos morfossintáticos do trecho, assinale a afirmativa correta. 
A) A oração que pode ser um lago classifica-se como subordinada substantiva. 
B) um lago, um castelo, uma menina são termos que se adicionam, indicando ocorrência simultânea. 
C) nas lojas, um lago, um jardim são adjuntos adverbiais. 
D) Os verbos comprar e transformar estão na voz passiva. 
E) O pronome relativo em que se compram nas lojas exerce função de objeto direto.  
 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir e responda às questões  09 e 10.  

 

O fulano compra um quebra-cabeça e monta-o. Depois vai no Guinness e diz para o homem de lá: Taí, montei o quebra-cabeça 
direitinho, agora eu quero entrar pro livro dos records. O homem espantado olha pra caixa e diz: Mas aqui na caixa tá dizendo "a partir 
de três anos".! 
E o fulano responde: Então?! eu montei em um mês! 

(Disponível em www.portaldohumor.com.br/cont/piadas/723. Acesso em 28/07/2008.) 
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QUESTÃO 09 
 

O humor do texto se constrói por 
A) vocabulário chulo. 
B) sintaxe incorreta. 
C) ambigüidade. 
D) troca de personagens. 
E) sátira ao livro de recordes. 
 
 
QUESTÃO 10 
 

Qual frase reformulada do texto NÃO está de acordo com a norma padrão escrita? 
A) Depois vai ao Guinness [...] 
B) Mas aqui na caixa está escrito [...] 
C) Veja, montei o quebra-cabeça corretamente, agora eu quero entrar para o livro dos recordes.  
D) Justamente, eu o montei em um mês! 
E) O fulano compra um quebra-cabeça e monta ele. 
 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 
 

Três pessoas, Carlos, Eduardo e Felipe, têm cada uma, exatamente, uma profissão dentre motorista, padeiro e vendedor.  Admita que 
uma e apenas uma das afirmativas abaixo é verdadeira. 
 

• Carlos é vendedor. 
• Eduardo não é padeiro. 
• Felipe não é motorista. 
 

A partir dessas informações, as profissões de Carlos, Eduardo e Felipe são, respectivamente: 
A) padeiro, motorista e vendedor 
B) vendedor, motorista e padeiro 
C) motorista, vendedor e padeiro 
D) motorista, vendedor e vendedor 
E) padeiro, vendedor e motorista 
 
 
QUESTÃO 12 
 

Cinco equipes de futebol (I, II, III, IV, V) disputaram um torneio. Sobre a pontuação final de cada equipe sabe-se que: 
 

• I fez mais pontos que V e III 
• II fez mais pontos que I e IV 
• V fez mais pontos que III 
• IV fez mais pontos que I ou III 
 

A partir dessas informações, pode-se afirmar que a equipe campeã foi 
A) III 
B) I 
C) II 
D) V 
E) IV 
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QUESTÃO 13 
 

Considere verdadeiras as seguintes sentenças: 
 

• João estuda se, e somente se, Marta e José não estudam. 
• Se Marta estuda, então Pedro não estuda. 
• José estuda se, e somente se, Pedro não estuda. 
 

Podem, simultaneamente, estudar: 
A) José e Pedro 
B) João e José 
C) Marta e João 
D) João e Pedro 
E) Marta e Pedro  
 

 
QUESTÃO 14 
 

Se chover, então Mário não vai ao trabalho. Logo,  
A) Mário ir ao trabalho é condição necessária para não chover. 
B) Mário ir ao trabalho é condição suficiente para não chover. 
C) Não chover é condição suficiente para Mário ir ao trabalho. 
D) Chover é condição necessária para Mário não ir ao trabalho. 
E) Mário não ir ao trabalho é condição suficiente para chover. 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Dizer que a afirmação Toda mentira tem pernas curtas é falsa significa logicamente que 
A) toda mentira não tem pernas curtas. 
B) pelo menos uma mentira não tem pernas curtas. 
C) existe mentira com pernas curtas. 
D) se tem pernas curtas, então é mentira . 
E) se não tem pernas curtas, então é mentira. 
 
 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 16 
 

O Windows XP em sua configuração de instalação possibilita que várias teclas ou combinações delas, se não modificadas nos 
programas, possam ser utilizadas como atalhos para determinadas ações. A coluna da esquerda apresenta atalhos e a direita, as 
respectivas ações. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(     ) Muda, se possível, o foco do cursor do teclado. 
(     ) Fecha uma janela ou caixa de diálogo. 
(     ) Muda de aplicativo, se mais de um está aberto. 

1 – ALT-F4 
2 – CTRL-ESC  
3 – SHIFT-TAB  
4 – ALT-TAB  (     ) Abre, se fechado, ou fecha, se aberto, o menu Iniciar. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 3, 1, 4, 2 
B) 2, 4, 1, 3 
C) 1, 2, 3, 4 
D) 4, 3, 2, 1 
E) 3, 2, 1, 4 
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QUESTÃO 17 
 

A figura abaixo simboliza uma conexão entre um dispositivo e um computador. 
 

                     
 

Qual conexão é identificada por esse símbolo? 
A) Bluetooth 
B) LAN  
C) HDMI 
D) USB 
E) Telefonia 
 
 
 

QUESTÃO 18 
 

Em relação a tarefas que o MS Word 2003 consegue fazer automaticamente, sem ajuda de outro aplicativo, apenas sendo orientado 
pelo usuário para tal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) Em uma tabela, somar duas células, que contêm números, e exibir o resultado em outra célula. 
(     ) Colocar vários parágrafos em ordem alfabética em que cada um seja iniciado pelo nome de uma pessoa e que não contenha 

outro nome de pessoa. 
(     ) Numerar títulos com algarismos romanos. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V 
B) V, V, F 
C) V, F, V 
D) V, V, V 
E) F, V, F 
 
 
 

QUESTÃO 19 
 

Uma célula de uma planilha do MS Excel 2003 exibe ########, ocupando toda ela, mas não é esse conjunto de caracteres que foi 
efetivamente digitado nela. O que isso significa? 
A) Há um resultado numérico que não cabe na célula e não pode ser arredondado. 
B) Houve uma tentativa de dividir um número por zero naquela célula. 
C) Foi utilizado algum nome ou identificador que o MS Excel 2003 não conhece. 
D) Há valor numérico inválido em uma fórmula ou função. 
E) A referência, durante a operação de cópia de uma fórmula, tornou-se inválida. 
 
 
 

QUESTÃO 20 
 

Sobre o uso da Internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) É possível salvar algumas informações de uma busca do Google nos Favoritos do navegador. 
(     ) Cada mensagem de e-mail consegue carregar, no máximo, 1 arquivo anexado por vez. 
(     ) Um link, em uma página web, pode indicar um outro local na mesma página. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V 
B) V, V, V 
C) V, F, V 
D) V, F, F 
E) F, V, F 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 

Sobre doenças ocupacionais, assinale a afirmativa correta. 
A) A antracose evolui com espessamento pleural e risco de carcinoma broncogênico. 
B) A presença de nódulo silicótico na histopatologia é um dado essencial para o diagnóstico de silicose pulmonar aguda. 
C) A asbestose é uma pneumoconiose associada ao mesotelioma pleural. 
D) O tumor carcinóide brônquico apresenta relação direta com a exposição prolongada ao asbesto. 
E) A prática de queima de ouro, utilizada nos garimpos do norte de Mato Grosso, não implica risco à saúde dos trabalhadores 

envolvidos. 
 
 
QUESTÃO 22 
 

A coluna da esquerda apresenta antimicrobianos e a da direita, indicações de escolha dos mesmos. Numere a coluna da direita de 
acordo com a da esquerda. 
 

(     ) Pneumonias por Mycoplasma pneumoniae 
(     ) Infecção na pancreatite aguda 
(     ) Uretrite por Chlamydia trachomatis 

1 – Tetraciclina 
2 – Grupo dos macrolídeos 
3 – Vancomicina     
4 – Imipenem (     ) Entrerocolite pseudomembranosa 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 2, 1, 4, 3 
B) 1, 3, 2, 4 
C) 4, 2, 3, 1 
D) 3, 2, 1, 4 
E) 2, 4, 1, 3 
 
 
QUESTÃO 23 
 

Sobre o uso racional de antimicrobianos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A gentamicina não tem ação sobre anaeróbicos. 
B) A cefoxitina apresenta boa atividade sobre os Pseudomonas. 
C) A eritromicina está indicada em infecções por Legionella e Micoplasma. 
D) As penicilinas são antimicrobianos bacteriostáticos. 
E) A penicilina é o antibiótico de primeira escolha para o tratamento de endocardite por Streptococcus. 
 
 
QUESTÃO 24 
 

Em relação às formas de tratamento de Diabetes melittus, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) O ácido nicotínico não é a droga de escolha para tratar alterações lipídicas no paciente diabético. 
(     ) O concilato de trimetafan é contra-indicado para o tratamento de uma crise hipertensiva em paciente diabético 

descompensado. 
(     ) A insulina é o principal tratamento inicial de Diabetes melittus tipo II. 
(     ) Em pacientes diabéticos, em uso de insulina, pode-se esperar com mais freqüência, como complicação, a hipoglicemia. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F, V 
B) F, V, V, F 
C) V, F, V, F 
D) F, F, V, V 
E) V, V, F, F 
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QUESTÃO 25 
 

Sobre a Diabetes melittus, analise as afirmativas. 
 

I  - A Diabetes melittus é a etiologia mais comum da Síndrome Nefrótica por lesão gromelular secundária. 
II  - Todo paciente diabético evolui com retinopatia nos primeiros cinco anos da doença. 

III  - Ao paciente com diagnóstico de nefropatia diabética, deve-se restringir a ingesta hídrica na presença de edema. 
IV  - A instalação de nefropatia diabética pode ser detectada através da análise urinária pela ocorrência de proteinúria. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II e III, apenas. 
B) I e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) I, II e III, apenas. 
 
 
QUESTÃO 26 
 

Sobre métodos diagnósticos, assinale a afirmativa correta. 
A) Para a realização da urografia excretora, necessita-se de injeção de contraste iodado endovenoso. 
B) O primeiro método de imagem a ser utilizado nas patologias do hipocôndrio direito é a tomografia computadorizada. 
C) A principal indicação da tomografia computadorizada de alta definição do tórax é a avaliação de calcificações pleurais. 
D) O método padrão-ouro na avaliação por imagem da pancreatite aguda é a ultra-sonografia. 
E) O método de escolha para o diagnóstico da ureterocele é a tomografia computadorizada. 
 
 
QUESTÃO 27 
 

Em relação à tuberculose, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) O comprometimento pulmonar é mais comum no 1/3 inferior. 
(     ) A isoniazida pode induzir o aparecimento de lúpus eritematoso. 
(     ) A pirazinamida pode causar hiperurecemia. 
(     ) A isoniazida e a rifampicina são os agentes antituberculose de primeira linha. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, V, V 
B) V, F, V, F 
C) F, F, V, V 
D) V, V, F, F 
E) F, V, F,V 
 
 
QUESTÃO 28 
 

A coluna da esquerda apresenta drogas utilizadas na hipertensão arterial e a da direita, indicações/contra-indicações das mesmas. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(     ) Contra-indicado na gravidez. 
(     ) Contra-indicado para hipertensos portadores de asma brônquica. 
(     ) Contra-indicado para hipertensos com estenose de artéria renal bilateral. 

1 – Propanolol 

2 – Inibidor da ECA 
(     ) Droga de primeira escolha para pacientes hipertensos com proteinúria e 

diabéticos tipo I. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) 1, 1, 2, 1 
B) 2, 2, 1, 1 
C) 1, 2, 1, 2 
D) 2, 1, 1, 2 
E) 2, 1, 2, 2 
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QUESTÃO 29 
 

Sobre hipertensão arterial, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Paciente adulto com pressão arterial de 160× 100 mmHg deve ser classificado como hipertenso moderado. 
B) Para um mesmo nível de hipertensão, a lesão vascular é mais acentuada em negros do que em brancos. 
C) Inexiste hipertensão arterial em crianças. 
D) Há forte relação com resistência insulínica, dislipidemia e obesidade. 
E) Paciente adulto com pressão arterial de 150× 95 mmHg deve ser classificado como hipertenso leve. 
 
QUESTÃO 30 
 

Assinale a alternativa em que as duas substâncias apresentadas contribuem para aumento de risco da osteoporose em adultos. 
A) Álcool e heparina 
B) Lítio e álcool 
C) Lítio e digitálicos 
D) Heparina e lítio 
E) Álcool e digitálicos 
 
QUESTÃO 31 
 

Em relação à obesidade, analise as afirmativas. 
 

I - A obesidade do paciente é um fator complicador no perfeito controle do Diabetes melittus. 
II - A obesidade é prevalente em áreas rurais. 

III - A obesidade axial está presente na síndrome de Cushing. 
IV - A atelectasia pulmonar é complicação pós-operatória freqüente nos pacientes obesos submetidos à anestesia geral. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II e IV, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 32 

 

Sobre os possíveis efeitos da intoxicação aguda por substância psicoativa, assinale a afirmativa correta. 
A) A cocaína, mesmo em baixas quantidades, pode aumentar a energia, aumentar a atividade física e diminuir o apetite; em maiores 

quantidades pode causar taquicardia, arritmia, aumento da pressão arterial, midríase, sudorese, febre, convulsões, irritabilidade, 
inquietude e agressividade. 

B) A maconha provoca alteração da sensopercepção, distorção do tempo e intensificação de experiências sensoriais comuns, 
podendo ocorrer ansiedade e reações de pânico em usuários ocasionais. 

C) A anfetamina provoca aumento de energia, aumento da auto-estima, diminuição da fadiga e da necessidade de sono e aumento 
do desejo sexual; é uma substância cardiotóxica que pode levar à insuficiência ventricular esquerda aguda, edema pulmonar, 
arritmia e morte.   

D) Os opióides apresentam como efeitos agudos aumento da energia, aumento da libido, diminuição da fadiga, diminuição da 
necessidade de sono, euforia, bem-estar, maior sociabilidade, extroversão e sensação de proximidade das pessoas. 

E) O ecstasy apresenta como efeitos agudos sonolência, alteração de humor, analgesia, euforia, apatia, dificuldade de 
concentração, náusea e vômito. 

 
QUESTÃO 33 

 

Sobre hipertensão arterial, assinale a afirmativa correta. 
A) Alcoolismo não é fator de risco para hipertensão arterial. 
B) Os diuréticos em baixa dose constituem a primeira linha de tratamento da maioria dos casos de hipertensão arterial. 
C) Os antagonistas do cálcio (nifedipina, por exemplo) mostram suficientes evidências de serem os anti-hipertensivos de primeira 

escolha para os hipertensos diabéticos. 
D) Os betabloqueadores (propanolol, por exemplo) são os fármacos específicos para hipertensos idosos, desde que não portadores 

de DPOC, porque reduzem os eventos cardiovasculares. 
E) Sopro abdominal deve ser desconsiderado como achado sugestivo de hipertensão secundária. 



9/12 – Médico: Medicina do Trabalho – Nível Superior 
 

QUESTÃO 34 
 

Sobre obesidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) A causa mais comum de obesidade é distúrbio hormonal, como hipercortisolismo, hipotireiodismo e hipogonadismo. 
(     ) O método mais amplamente utilizado para estimar a obesidade é a relação cintura-quadril. 
(     ) A obesidade é um estado de excesso de massa tecidual adiposa, podendo estar associada ao aumento do peso corporal. 
(     ) Neoplasias de próstata, de útero e do trato gastrointestinal são mais prevalentes nos obesos. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F, F 
B) V, F, V, F 
C) F, V, F, V 
D) F, F, V, V 
E) V, F, F, V 
 
 
QUESTÃO 35 
 

Sobre Diabetes melittus, assinale a afirmativa correta. 
A) Os sintomas clássicos (polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso) estão presentes mesmo na fase pré-clínica da Diabetes 

melittus. 
B) Pelo sopro sistólico em foco mitral à ausculta cardíaca é possível estimar o tempo de evolução da Diabetes melittus. 
C) Na Diabetes melittus tipo II, é comum a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar não-cetótico com suas complicações 

agudas. 
D) Em pacientes diabéticos, a utilização do ácido acetil salicílico, mesmo em dose inferior a 75mg/dia, é capaz de reduzir o risco de 

complicações vasculares. 
E) A Diabetes melittus tipo II ocorre, geralmente, em indivíduos acima de 40 anos, obesos e sedentários. 
 
 
QUESTÃO 36 

 

Em relação à doença de Parkinson e suas complicações, analise as afirmativas. 
 

I - A doença de Parkinson é causa de demência. 
II - O haloperidol não interfere na piora da depressão em pacientes com doença de Parkinson. 

III - Os antidepressivos tricíclicos não podem ser usados em pacientes com doença de Parkinson por causar confusão mental. 
IV - Os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina podem causar sintomas extrapiramidais em pacientes com doença 

de Parkinson. 
 
Estão corretas as afirmativas 
A) II e III, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 37 

 

Sobre hipertensão arterial, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A investigação de causa secundária de hipertensão arterial é imperiosa no caso de homem de 60 anos, branco, com hipertensão 

arterial moderada, de início há 6 meses. 
B) Na avaliação inicial de paciente hipertenso, os exames de creatinina e potássio devem ser considerados indispensáveis.  
C) O lupus eritematoso sistêmico pode estar associado à hipertensão arterial. 
D) A principal causa de hipertensão arterial sistêmica na população com idade inferior a 30 anos é o etilismo. 
E) A gota não está associada à hipertensão arterial. 
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QUESTÃO 38 
 

Sobre doenças ocupacionais, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O ozônio não causa doença ocupacional. 
B) O diagnóstico de silicose é feito exclusivamente com base nos achados clínicos. 
C) A inalação de poeira do ar em pedreiras pode levar à pneumoconiose. 
D) Alterações neurológicas pelo mercúrio podem ocorrer em garimpeiros de ouro da Amazônia, devido às técnicas utilizadas na 

queima do ouro. 
E) A exposição ocupacional ao cromo pode determinar mesotelioma pleural. 
 
 
QUESTÃO 39 
 

A coluna da esquerda apresenta agravos à saúde de origem ocupacional e a da direita, produtos e locais relacionados às atividades 
ocupacionais ou condições insalubres de trabalho. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(     ) Pintura 
(     ) Amianto 
(     ) Jateamento de areia 

1 – Silicose aguda 
2 – Radiações ionizantes 
3 – Asbestose 
4 – Intoxicação crônica por chumbo  (     ) Setores hospitalares de radioterapia e radiodiagnóstico 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 4, 3, 1, 2 
B) 2, 1, 4, 3 
C) 3, 2, 1, 4 
D) 4, 3, 2, 1 
E) 1, 4, 3, 2 
 
 
QUESTÃO 40 

 

Sobre doenças ocupacionais, assinale a afirmativa correta. 
A) Nos exames admissionais para atividades insalubres, a abreugrafia é exigida obrigatoriamente. 
B) A criptococose é causada pelo amianto. 
C) O trabalho com solda origina o benzeno e o gás hélio, potencialmente perigosos à saúde. 
D) O tumor carcinóide brônquico apresenta relação direta com a exposição prolongada ao asbesto. 
E) A silicose e a intoxicação por fenóis são doenças profissionais típicas. 
 
 
QUESTÃO 41 

 

Em relação à Dengue, assinale a afirmativa correta. 
A) Existem 3 sorogrupos principais de vírus e a infecção por um deles confere imunidade duradoura para os demais. 
B) Vômitos persistentes não é sinal de alerta da febre hemorrágica da dengue. 
C) O tratamento da dengue nunca é sintomático. 
D) O combate ao Aedes darling, mosquito vetor da Dengue, é parte importante do programa de prevenção da doença. 
E) O vírus (RNA) é um membro da família dos Flaviviridae. 
 
 
QUESTÃO 42 
 

Assinale o fator de risco mais comum para o carcinoma de pequenas células do pulmão. 
A) Pneumonias de repetição 
B) Tuberculose 
C) Tabagismo 
D) Monóxido de carbono 
E) Alcoolismo  
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QUESTÃO 43 
 

Sobre o uso, abuso e dependência de drogas, analise as afirmativas. 
 

I - Abuso físico ou sexual intra-familiar não constitui fator de risco para uso, abuso e dependência de drogas ilícitas na 
adolescência. 

II - Dentre as drogas ilícitas, a heroína é a responsável pelo maior número de dependentes no Brasil. 
III - A depressão é característica do alcoolismo. 
IV - A cocaína é um estimulador do sistema nervoso central. 

 
Estão corretas as afirmativas 
A) III e IV, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 

QUESTÃO 44 
 

Em relação às drogas lícitas e ilícitas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) O Staphylococcus aureus é o causador mais provável de endocardite em usuários de drogas injetáveis. 
(     ) A anfetamina é um estimulador do sistema nervoso central. 
(     ) As primeiras manifestações clínicas da síndrome de abstinência alcoólica surgem após 6 horas da diminuição ou interrupção 

do álcool. 
(     ) No Brasil, cerca de 200.000 óbitos por ano são atribuídos ao tabagismo. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, F, F 
B) V, V, V, V 
C) V, F, F, V 
D) F, V, V, F 
E) V, V, V, F 
 
 

QUESTÃO 45 
 

Em relação às intoxicações exógenas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) O quadro clínico da intoxicação por inseticida organofosforado deve-se à inibição de acetilcolinesterase. 
(     ) A lavagem gástrica é indicada em caso de ingestão de cáusticos. 
(     ) Após uso de carvão ativado, deve-se indicar os catárticos salinos. 
(     ) É indicada a atropina na intoxicação por organofosforados. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F, V 
B) F, V, V, V 
C) V, V, V, F 
D) V, F, V, V 
E) V, F, F, V 
 
 

QUESTÃO 46 
 

Sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta. 
A) Visa principalmente à redução de doenças infecciosas. 
B) Suas diretrizes são descritas na Portaria n.º 1339/GM, do Ministério da Saúde, de 18 de novembro de 1999. 
C) A execução de suas ações é de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador responde exclusivamente pela execução de ações preventivas à 

saúde do trabalhador brasileiro. 
E) É responsável pela execução dos serviços de saúde oral para todos os trabalhadores brasileiros. 
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QUESTÃO 47 
 

Em relação a Portarias do Ministério da Saúde, referentes à saúde do trabalhador, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
 

(     ) A Portaria n.º 3908, de 30 de outubro de 1998, dispõe sobre a Instrução Normativa de Vigilância em saúde do trabalhador. 
(     ) A Portaria n.º 3120, de 01 de julho de 1998, estabelece procedimentos para orientar e instrumentalizar as ações e serviços de 

saúde do trabalhador no SUS. 
(     ) A Portaria n.º 1125, de 06 de julho de 2005, dispõe sobre os propósitos da política de saúde do trabalhador para o SUS. 
(     ) A Portaria n.º 1339, de 18 de novembro de 1999, institui a lista de doenças relacionadas ao trabalho. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, F 
B) V, V, F, F 
C) V, F, V, F 
D) F, V, F, V 
E) F, F, V, V 
 
QUESTÃO 48 
 

Em relação à organização das ações de saúde do trabalhador, definidas pela legislação em saúde, analise as diretrizes. 
 

I  - Estruturação da Rede de Informações em Saúde do Trabalhador. 
II  - Atenção integral à saúde dos trabalhadores. 

III  - Participação do Setor Privado na gestão das ações em saúde do trabalhador. 
IV  - Apoio ao desenvolvimento e intercâmbios internacionais de profissionais médicos.   

 

Estão corretas as diretrizes 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas.  
E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 49 
 

Em relação aos pressupostos básicos, que devem nortear as ações de saúde do trabalhador, presentes na Norma Operacional de 
Saúde do Trabalhador, aprovada pela Portaria n.º 3908, de 30 de outubro de 1998, marque V para os verdadeiros e F para os falsos. 
 

(     ) Utilização de critérios epidemiológicos e de avaliação de riscos no planejamento e na avaliação das ações, no 
estabelecimento de prioridades e na alocação de recursos. 

(     ) Configuração da saúde do trabalhador como um conjunto de ações de vigilância e assistência, visando à promoção, à 
proteção, à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos a riscos e agravos advindos do processo 
de trabalho. 

(     ) Realização de ações de vigilância nos ambientes e processos de trabalho, compreendendo a identificação das situações de 
risco e a tomada de medidas pertinentes para a resolução da situação e a investigação patológica. 

(     ) Exclusividade aos Estados na execução de ações na área de saúde do trabalhador, considerando as diferenças de gênero. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) V, V, F, F 
C) V, F, V, F 
D) F, V, F, V 
E) V, V, F, V 
 
QUESTÃO 50 
 

NÃO é agravo de notificação compulsória, definido na Portaria n.º 777/GM, de 28 de abril de 2004: 
A) Pneumoconioses 
B) Câncer relacionado ao trabalho 
C) Diabetes melittus 
D) Perda auditiva induzida por ruído 
E) Lesões por esforços repetitivos 



 

 


