
ConCurso PúbliCo

031. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – médiCo GEriatra

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aGuardE a ordEm do fisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.

01.04.2012



Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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PoLítica de saúde

11. Assinale a alternativa correta.

(A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a 
identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde.

(B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador 
estão focadas nos procedimentos de vacinação, particu-
larmente a antitetânica.

(C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, com-
preende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde.

(D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a 
universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre 
essencialmente na atenção básica, preservando os outros 
níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.

(E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e 
serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, 
em níveis de complexidade crescente, dispensando-se 
dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é 
complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e au-
tomático de recursos para a cobertura de ações de serviços 
de saúde nos municípios. Dois deles são

(A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de morta-
lidade nos últimos 2 anos.

(B) o perfil demográfico da região e o número de afastamen-
tos previdenciários.

(C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico 
da população a ser coberta.

(D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho 
de saúde local.

(E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, 
com participação de representantes da câmara municipal, 
hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

(A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

(B) as instituições privadas poderão participar de forma com-
plementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

(C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as 
instituições privadas com fins lucrativos só podem ser 
repassados mediante licitação pública.

(D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não 
podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, 
sendo necessária a intermediação da Previdência Social.

(E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar 
a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada 
pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito 
individual e coletivo, de

 I. promoção;
 II. proteção;
 III. prevenção de agravos;
 IV. diagnóstico;
 V. tratamento;
 VI. reabilitação.

Está correto o contido em

(A) I e II, apenas.

(B) I, II e VI, apenas.

(C) III, IV e V, apenas.

(D) IV, V e VI, apenas.

(E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular 
e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

(A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da 
década de 1950.

(B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária 
e à VIII Conferência Nacional de Saúde.

(C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.

(D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento 
sindical na década de 1970.

(E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares 
dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde 
que devem incorporar informações de interesse da Saúde do 
Trabalhador estão:

 I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
 II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
 III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
 IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
 V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde 

(RPS).

Está correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) IV e V.

(D) I, III e IV.

(E) II, III e V.



6CUBA1102/031-EspSaúde-I-MédGeriatra

17. São indicadores de saúde:
 I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um 

grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade 
proporcional;

 II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm 
influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;

 III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e 
humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: 
número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

18. A Atenção Básica

(A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão 
de sua disseminação por todo o território nacional.

(B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde 
por sua característica de microcapilaridade funcional.

(C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para 
sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.

(D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda 
para o nível terciário de atendimento, correspondente 
ao de alta complexidade.

(E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a progra-
mação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

(A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os 
casos de crianças menores de 6 meses.

(B) as circunstâncias do acidente ou violência que produzi-
ram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa 
básica.

(C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada 
diretamente à morte.

(D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 
acontecimentos patológicos que conduziram diretamente 
à morte.

(E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de 
saúde, a 1.ª das quatro vias obrigatórias é entregue aos 
familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério 
da Saúde, é obrigatória
(A) apenas para os médicos.
(B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
(C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância 

epidemiológica.
(D) para qualquer cidadão comum.
(E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, en-

fermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, 
biomédicos e farmacêuticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Com relação ao envelhecimento da população brasileira, 
assinale a alternativa correta.

(A) Ocorre predominância de mulheres idosas nas áreas 
urbanas e de homens idosos nas áreas rurais.

(B) Doença neoplásica é a causa mais frequente de morte 
entre idosos com mais de 80 anos.

(C) Homens que atingem 60 anos de idade têm esperança de 
vida superior à das mulheres.

(D) A proporção de homens é maior entre os idosos na faixa 
etária de 60 a 69 anos.

(E) Fratura de fêmur e septicemia são as causas mais fre-
quentes de internação entre octogenários.

22. Com relação às alterações fisiológicas do sistema cardiovas-
cular relacionadas ao processo de envelhecimento, ocorre

(A) diminuição da contratilidade miocárdica.

(B) aumento da resposta beta-adrenérgica.

(C) diminuição dos barorreflexos arteriais.

(D) aumento do volume diastólico final.

(E) diminuição do fluxo sanguíneo coronariano.

23. No exame físico do idoso, considera-se como senescência a 
presença de

(A) tremor fino e rápido nas mãos.

(B) quarta bulha na ausculta cardíaca.

(C) nódulos nas interfalangianas distais.

(D) hiper-reflexia de tendão patelar.

(E) edema leve nos membros inferiores.

24. Assinale a alternativa que apresenta corretamente atividades 
instrumentais de vida diária para avaliação da capacidade 
funcional do idoso.

(A) Vestir-se, fazer compras, lavar e passar roupas.

(B) Cuidar do jardim, tomar medicamentos, alimentar-se.

(C) Preparar refeições, cuidar da higiene pessoal, dirigir carro.

(D) Tomar medicamentos, vestir-se, arrumar a casa.

(E) Usar telefone, preparar refeições, cuidar do dinheiro.

25. O teste de fluência verbal (categoria animais) utilizado como 
rastreamento cognitivo no idoso, avalia os domínios:

(A) capacidade visuoespacial, atenção e função executiva.

(B) memória episódica, organização perceptual e linguagem.

(C) função executiva, inteligência fluida e memória imediata.

(D) linguagem, função executiva e memória semântica.

(E) memória de evocação, organização visual e atenção.
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26. Assinale a alternativa que apresenta causas de demência 
potencialmente reversível.

(A) Doença de Parkinson e hipotireoidismo.

(B) Deficiência de vitamina B12 e doença de Pick.

(C) Hidrocefalia de pressão normal e doença de Wilson.

(D) Hematoma subdural crônico e doença de Lewy.

(E) Neurossífilis e acidente vascular encefálico.

27. Mudança aguda do estado mental com flutuação do nível de 
consciência, além de dificuldade em manter atenção, pen-
samento desorganizado e alucinações são características de 
idoso que apresenta

(A) demência.

(B) esquizofrenia.

(C) depressão.

(D) delirium.

(E) parafrenia.

28. Em idoso de 72 anos com hipertensão arterial sistêmica estágio 
1 (150 x 95 mmHg), sem outros fatores de risco adicionais, 
a meta de valor da pressão arterial a ser alcançada com o 
tratamento é

(A) < 120 x 80 mmHg.

(B) < 130 x 80 mmHg.

(C) < 130 x 85 mmHg.

(D) < 140 x 85 mmHg.

(E) < 140 x 90 mmHg.

29. Para idoso com fibrilação atrial crônica que será submetido 
à cardioversão farmacológica, o esquema de anticoagulação 
oral mais adequado seria iniciar

(A) uma semana antes e por tempo indeterminado após a 
cardioversão, mantendo-se o INR entre 2 e 3.

(B) três semanas antes e quatro semanas após a cardioversão, 
mantendo-se o INR entre 2 e 3.

(C) imediatamente antes e por tempo indeterminado após a 
cardioversão, mantendo-se o INR entre 2 e 3.

(D) quatro semanas antes e três semanas após a cardioversão, 
mantendo-se o INR entre 2 e 3.

(E) duas semanas antes e por tempo indeterminado após a 
cardioversão, mantendo-se o INR entre 2 e 3.

30. O valor do índice de massa corporal (IMC) mais utilizado 
como critério diagnóstico de baixo peso no idoso é

(A) < 18 kg/m2.

(B) < 19 kg/m2.

(C) < 20 kg/m2.

(D) < 21 kg/m2.

(E) < 22 kg/m2.

31. A interpretação mais adequada para teste tuberculínico  
≥ 15 mm, em idoso admitido recentemente em instituição de 
longa permanência, é:

(A) infecção pelo bacilo de Koch cuja hipersensibilidade 
esvaeceu ou infecção por outras micobactérias.

(B) indicativo de infecção recente e grande risco de desen-
volvimento de tuberculose nos próximos meses.

(C) indicativo de deficiência da imunidade celular e maior 
risco de reativação endógena.

(D) o bacilo de Koch foi erradicado, devendo-se considerar 
risco de reinfecção exógena.

(E) indicativo de resposta eficiente da imunidade celular e 
baixo risco de desenvolver tuberculose.

32. Os agentes mais comumente encontrados como causadores 
de pneumonia adquirida na comunidade em idosos diabéticos 
são

(A) Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus e 
gram-negativos.

(B) Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e 
anaeróbios.

(C) Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e 
Moraxella catarrhalis.

(D) Staphylococcus aureus, Chlamydia pneumoniae e fungos.

(E) Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila e 
vírus influenzae.

33. Em paciente de 80 anos com história clínica de doença do 
refluxo gastroesofágico há 10 anos e anemia há 2 meses, a 
conduta mais correta é

(A) orientar modificações no estilo de vida.

(B) tratar com bloqueadores de receptores H2.

(C) solicitar endoscopia digestiva alta.

(D) tratar com inibidores de bomba de prótons.

(E) solicitar pHmetria e manometria.

34. A conduta mais adequada para idoso de 65 anos, sem doenças 
associadas, que apresenta em check-up PSA total de 6,5 ng/mL 
e relação PSA livre/total de 0,11 é

(A) iniciar com doxazosina caso o paciente apresente sinto-
mas irritativos de prostatismo.

(B) solicitar biópsia, pois esses resultados sugerem a possi-
bilidade de câncer de próstata.

(C) iniciar com finasterida caso o paciente apresente sintomas 
obstrutivos de prostatismo.

(D) solicitar novos exames em 1 ano, pois esses resultados 
sugerem hiperplasia prostática benigna.

(E) iniciar suplementação com zinco e selênio com objetivo 
de proteger contra o câncer de próstata.
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35. Oxibutinina e imipramina são medicamentos que podem ser 
utilizados para tratamento da incontinência urinária
(A) funcional.
(B) de esforço.
(C) por transbordamento.
(D) transitória.
(E) de urgência.

36. A meta de hemoglobina glicada (HbA1c) indicativa de con-
trole desejável para idosos frágeis com diabetes, segundo a 
Sociedade Brasileira de Diabetes, deve ser menor que
(A) 6,5 %.
(B) 7,0 %.
(C) 7,5 %.
(D) 8,0 %.
(E) 9,0 %.

37. São sintomas de hipertireoidismo mais incidentes no idoso, 
quando comparado aos indivíduos jovens,
(A) tremor e intolerância ao calor.
(B) nervosismo e aumento da sudorese.
(C) aumento do apetite e depressão.
(D) anorexia e fibrilação atrial.
(E) reflexos hiperativos e polidipsia.

38. Idoso com diagnóstico de anemia apresenta no hemograma 
hemoglobina de 10,9 g/dL, hematócrito de 32,8 % e volume 
corpuscular médio (VCM) de 112 fL. A causa mais provável 
da anemia é
(A) insuficiência renal crônica.
(B) deficiência de vitamina B12.
(C) sangramento gastrointestinal.
(D) deficiência de ferro.
(E) talassemia minor.

39. Na análise da densitometria óssea de pacientes idosos, as 
medidas do T-score (valor percentual relativo a uma curva 
de jovens entre 20 e 40 anos de idade) e do Z-score (valor 
percentual relativo a uma curva ajustada para idade, sexo, 
raça e peso) têm como objetivos, respectivamente,
(A) diagnosticar a osteoporose e alertar para a possibilidade 

da existência de causa secundária para a perda de massa 
óssea.

(B) monitorar o tratamento da osteoporose e alertar para a 
possibilidade da existência de fratura osteoporótica.

(C) alertar para a possibilidade da existência de causa se-
cundária para a perda de massa óssea e diagnosticar a 
osteoporose.

(D) diagnosticar a osteoporose e alertar para a possibilidade 
de falha terapêutica no tratamento da osteoporose.

(E) alertar para a possibilidade de existência de fratura os-
teoporótica e monitorar o tratamento da osteoporose.

40. Paciente idoso com quadro de anorexia, fadiga e dores mus-
culares, principalmente em ombros e quadris, acompanhado 
por rigidez matinal há 2 meses, apresenta VHS de 56 mm/h. 
O diagnóstico mais provável é

(A) artrite reumatoide.

(B) dermatomiosite.

(C) polimialgia reumática.

(D) fibromialgia.

(E) doença de Paget.

41. As vacinas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para a população idosa são

(A) anti-influenza, contra hepatite B, contra difteria e tétano.

(B) antipneumocócica, anti-influenza, contra herpes-zóster.

(C) anti-influenza, contra difteria e tétano, antipneumocócica.

(D) antipneumocócica, anti-influenza, contra hepatite B.

(E) anti-influenza, contra herpes-zóster, contra difteria e 
tétano.

42. O tratamento mais adequado para idoso com asteatose cutânea 
é o uso do creme de

(A) terbinafina 1%.

(B) hidroquinona 3%.

(C) permetrina 5%.

(D) prometazina 2%.

(E) ureia 10%.

43. A via de eleição para administrar fluidos e analgésicos à 
paciente idoso com câncer em fase terminal, que apresenta 
quadro de desidratação e dor, porém não consegue aceitá-los 
pela via oral, é

(A) intravenosa.

(B) subcutânea.

(C) intramuscular.

(D) intradérmica.

(E) intraóssea.

44. Com relação às instituições de longa permanência para idosos 
(ILPI) no Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta.

(A) A maioria das ILPI tem natureza jurídica pública.

(B) As ILPI com menos de 10 residentes são as mais preva-
lentes.

(C) A violência doméstica é o principal motivo de internação 
nas ILPI.

(D) A divisão por modalidades é baseada nas atividades da 
vida diária.

(E) A maioria das ILPI filantrópicas surgiu na última década.
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45. Assinale a alternativa que apresenta paciente idoso com cri-
térios diagnósticos que definem a síndrome da imobilização.

(A) Fratura de colo de fêmur recente com dor de forte inten-
sidade, déficit cognitivo leve e úlcera de pressão.

(B) Insuficiência cardíaca congestiva com ortopneia, anasar-
ca, incontinência urinária e úlcera de pressão.

(C) Mieloma múltiplo com anemia, desnutrição, depressão, 
dupla incontinência e dor de forte intensidade.

(D) Acidente vascular encefálico com hemiparesia, afasia de 
expressão, disfagia e dupla incontinência.

(E) Doença de Parkinson com déficit cognitivo moderado, 
múltiplas contraturas, disfagia e úlcera de pressão.

46. Assinale a alternativa que apresenta medicamento utilizado 
para tratamento de tontura no idoso que pode levar a parkin-
sonismo.

(A) Flunarizina.

(B) Ginkgo biloba.

(C) Betaistina.

(D) Piracetam.

(E) Clonazepam.

47. Com relação à idade de início e a periodicidade de solicitação 
dos exames para o rastreamento do câncer de cólon, assinale 
a alternativa correta.

(A) 50 anos; sangue oculto nas fezes a cada 3 anos e/ou 
colonoscopia a cada 5 anos.

(B) 50 anos; sangue oculto nas fezes a cada ano e/ou colo-
noscopia a cada 10 anos.

(C) 40 anos; sangue oculto nas fezes a cada ano e/ou colo-
noscopia a cada 5 anos.

(D) 40 anos; sangue oculto nas fezes a cada 3 anos e/ou 
colonoscopia a cada 10 anos.

(E) 60 anos; sangue oculto nas fezes a cada ano e/ou colo-
noscopia a cada 5 anos.

48. Assinale a alternativa que apresenta corretamente opioides 
para tratamento de dor de intensidade leve a moderada no 
indivíduo idoso.

(A) Morfina e nalbufina.

(B) Cetorolaco e fentanila.

(C) Tramadol e codeína.

(D) Oxicodona e metadona.

(E) Meperidina e dipirona.

49. Entre as alterações farmacocinéticas próprias do envelheci-
mento, assinale a alternativa que apresenta a modificação 
mais relevante para que os benzodiazepínicos permaneçam 
mais tempo no organismo quando ingeridos por idosos.

(A) Aumento da massa gordurosa.

(B) Aumento da α1 glicoproteína.

(C) Diminuição da água corporal.

(D) Diminuição da massa magra.

(E) Diminuição da albumina.

50. No diagnóstico diferencial entre o declínio cognitivo apre-
sentado pelo idoso com depressão e o declínio cognitivo 
apresentado pelo idoso com demência, assinale a alternativa 
que contém a característica clínica que sugere o diagnóstico 
de demência.

(A) Data do início dos sintomas identificada com precisão.

(B) Queixa da perda cognitiva enfatizada pelo paciente.

(C) Deterioração precoce da capacidade para atividades 
sociais.

(D) Presença do sinal do “virar a cabeça” durante a anamnese.

(E) Pouco esforço para executar tarefas solicitadas.
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