
MÉDICO - PROVA TIPO 1 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

PORTUGUÊS  

Texto I 

Muitas pessoas acreditam que a segurança em uma sociedade 

só pode ser garantida por um policiamento ostensivo nas ruas. No 

entanto, pesquisas revelam que países que adotaram essa estratégia 

tiveram resultados muito menos significativos do que outros que 

investiram em educação. Tal fato revela serem lápis, papel e giz mais 

eficientes que fuzis, algemas e patrulhas no sentido de assegurar a 

ordem social.  

1. Analise as afirmativas a respeito do texto: 

I – O autor primeiro lança uma ideia geral, no tópico frasal, porém logo 

depois a contrapõe a outra informação, presente nas frases seguintes. 

II – Ao tópico frasal sobre a pretensa relação entre policiamento 

ostensivo e segurança, o autor acrescenta outras frases que conduzem 

a argumentação para uma direção oposta. 

III – Em vez de uma paz armada, os períodos que expandem o tópico 

frasal defendem a educação como forma de garantir a ordem social. 

IV – O conetivo no entanto (linha 3) explicita a relação de oposição 

entre as ideias apresentadas. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Todas as afirmativas estão incorretas. 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

e) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 

Texto 2 

 A violência nas grandes capitais cresce a cada dia e a 

população não sabe mais como conviver com esse drama. Além disso, 

a questão da saúde e da educação abandonadas pelo governo 

completam um quadro de caos social a que os brasileiros foram 

abandonados, sem previsão de solução a curto prazo. 

 

2. Analise as afirmativas a respeito do texto: 



I – O tópico frasal ou ideia-chave do parágrafo é: A violência nas 

grandes capitais cresce a cada dia e a população não sabe mais 

como conviver com esse drama. 

II – O autor desenvolve o tópico frasal apresentando uma adição ao 

que foi exposto. 

III – A expressão além disso (linha 2) apresenta uma causa. 

IV – A expressão esse drama (linha 2) refere-se à população (linha 2). 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Todas as afirmativas estão incorretas. 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

e) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 

3. Assinale a alternativa cuja expressão sublinhada está adequada em 

relação ao uso formal de nosso idioma: 

a) Solicitou providências junto ao departamento responsável. 

b) A funcionária deseja receber as horas-extras. 

c) Ela não compareceu, porque não foi convidada. 

d) Quando do pedido, o prazo já havia sido encerrado. 

e) A obra será realizada em pró da cidade. 

 

4. Preencha corretamente os espaços em branco dos períodos abaixo: 

1. O Brasil ocupa atualmente uma vaga rotativa no Conselho de 

Segurança da ONU e é contra sanções ______ nação do Oriente Médio.  

2. O aquecimento global tornou-se um assunto central na mídia, com 

longas reportagens e anúncios que visam _______ conscientização das 

pessoas. 

3. A chuva que atingiu ________ cidade na madrugada e manhã desta 

quinta-feira ainda provoca onze pontos de alagamento. 

4. Treinar a memória equivale _______ treinar os músculos do corpo – é 

preciso usá-la ou ela atrofia. 

5. Palavras cruzadas são inferiores _______ leitura, mas também ajudam. 

A sequência correta é: 

a) à, à, à, à, à. 

b) à, à, a, a, à. 

c) a, a, a, a, a. 

d) à, à, a, a, a. 

e) a, a, à, à, à. 

 



5. Observe o texto: Como você sabe, continuo em regime de saúde, 

por isso não posso tomar parte pessoalmente na campanha que se 

desenrola. Entretanto, estou bastante atento à mesma; por isso – caso 

julgue oportuno – poderá divulgar que estou solidarizado com a 

campanha democrática. 

Podemos substituir a expressão entretanto sem alterar o sentido do texto 

por, exceto: 

a) Porém. 

b) Contudo. 

c) Todavia. 

d) Mas. 

e) Embora. 

  

6. Assinale a alternativa que apresenta problemas de pontuação: 

a) Ele chegou adiantado, como de costume; por isso, presenciou a 

cena desde o começo. 

b) Ao analisar os fatos, a polícia quase iniciou a investigação. 

c) Os candidatos, que estudaram para a prova, foram aprovados. 

d) Precisando de ajuda, telefone-me. 

e) Os ladrões fugiram ou melhor, desapareceram. 

 

7. Não há erro de concordância verbal na alternativa: 

a) As relações dos ecologistas com uma grande empresa que 

desrespeitava as normas de preservação ambiental começa a 

melhorar. 

b) Existe ambientes escolares bem acolhedores. 

c) Haviam crianças bem felizes nas casas simples dos igarapés. 

d) Esclareceram-se as dúvidas dos candidatos. 

e) Aconteceu vários fatos marcantes na vida daquela família. 

 

8. Há erro de concordância nominal na alternativa: 

a) Justiça entre os homens é necessário. 

b) É proibida a entrada de pessoas estranhas. 

c) Ela estava meia narcotizada. 

d) Nós mesmos providenciamos os papéis que enviamos anexos às 

procurações. 

e) Nós mesmos socorremos o rapaz e a moça machucados. 

 

9. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da regência 

verbal: 



a) A mudança não agradou aos contribuintes. 

b) Para trabalhar, muitos preferem a empresa privada ao serviço 

público. 

c) Lamentavelmente, não conheço a lei que te referes. 

d) No momento, este departamento não pode prescindir de seus 

serviços devido ao grande volume de trabalho. 

e) Algumas ideias vinham ao encontro das reivindicações dos 

funcionários, contentando-os, outra não. 

 

10. Assinale a alternativa em que houve erro de colocação do 

pronome: 

a) Se ninguém me disse a verdade, e se precisa lutar para encontrá-la, 

nada se falou a respeito. 

b) Como não o vi, chamei o contínuo e mandei-o procurá-lo. 

c) Aqui se resolvem todos os problemas. 

d) Me disseram os motivos de sua demissão. 

e) Quem o trouxe estragado que se encarregue de consertá-lo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. A lei Nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS. Baseado na legislação, assinale 

a afirmativa correta: 

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada oito anos com a 

representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

b) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, sendo 

composto apenas por representantes do governo e usuários. 

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não podem 

ter representação no Conselho Nacional de Saúde. 

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua 

organização e normas de funcionamento definidas em regimento 

próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

e) A Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde, não possuem 

caráter deliberativo, sua função é apenas de prestar consultoria para o 

poder executivo, no nível federal, estadual e municipal. 

 



12. Assinale a afirmativa correta sobre a Lei 8080/1990, que dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis para garantir as condições mínimas 

de saúde estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. 

b) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter complementar. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, de 

administração direta mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

d) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados, 

não compete ao Sistema Único de Saúde. 

e) A saúde do trabalhador e ações de saúde ocupacionais ficam a 

cargo exclusivamente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

 

13. São Doenças de Notificação Compulsória Nacional, exceto: 

a) Botulismo. 

b) Sífilis Congênita. 

c) Hantavirose. 

d) Poliomielite. 

e) Filariose causada pela Wuchereria bancrofti. 

 

14. Assinale a correlação correta entre Doença Sexualmente 

Transmissível, agente etiológico e conduta terapêutica: 

a) Gonorréia -> Neisseria gonorrhoeae -> Aciclovir. 

b) Sífilis -> Haemophilus ducreyi -> Penicilina G Procaína. 

c) Cancro mole -> Treponema pallidum -> Penicilina Benzatina. 

d) Condiloma acuminado -> Treponema pallidum -> Penicilina 

Benzatina. 

e) Donovanose - > Klebsiella granulomatis -> Doxiciclina. 

 

15. Um trabalhador rural que lida com a criação de gado bovino, suíno, 

caprino e ovino, tendo contato frequente com sangue, urina, secreções 

vaginais, fetos abortados e placenta desses animais, pode ter um risco 

aumentado de adquirir qual doença? 

a) Hantavirose. 

b) Brucelose. 

c) Leishimaniose. 

d) Peste bubônica. 

e) Febre do Nilo Ocidental. 

 

16.  Assinale a afirmativa correta a respeito da definição, história natural 

de doença, diagnóstico e tratamento da embolia pulmonar: 

a) A embolia pulmonar (EP) é a oclusão de uma ou mais artérias 

pulmonares por trombos que se originam no próprio pulmão. 



b) O infarto pulmonar acontece em 100% dos pacientes diagnosticados 

como pacientes com embolia pulmonar. 

c) A ecocardiografia é método diagnóstico padrão ouro para Embolia 

Pulmonar. 

d) A colocação de filtro de veia cava inferior é indicada quando a 

anticoagulação for contraindicada ou ineficaz. 

e) A varfarina é o fármaco oral de escolha para a anticoagulação a 

curto prazo para todos os pacientes, incluindo gestantes. 

 

17. As causas de insuficiência renal aguda (IRA) podem ser classificadas 

como pré-renais, renais e pós-renais. Assinale a alternativa que contém 

uma causa de IRA pré-renal: 

a) Perda de líquido intravascular para o espaço extravascular em 

decorrência de queimadura. 

b) Granulomatose de Wegener. 

c) Glomerulonefrite lúpica. 

d) Trauma ureteral durante cirurgia ou lesão por alto impacto. 

e) Síndrome de Goodpasture. 

 

18. Os exames de imagem oferecem auxílio ao médico no processo de 

diagnóstico e tomada decisões terapêuticas, entretanto alguns 

métodos de imagem utilizam radiação ionizante. Sobre o uso de 

radiação ionizante nos exames de imagem e riscos potenciais para a 

saúde, assinale a afirmativa correta: 

a) Não existe correlação de risco de desenvolvimento de câncer e uso 

de exames de imagem, exceto quando é utilizado método de 

contraste. 

b) Toda a radiação ionizante é lesiva e não há limiar abaixo do qual 

não ocorram efeitos lesivos, assim realiza-se todo esforço para minimizar 

a exposição à radiação desnecessariamente. 

c) A escolha da Ressonância Nuclear Magnética deve ser preterida 

quando se permite o uso de Tomografia Computadorizada, pois a 

segunda emite menos radiação ionizante. 

d) O risco de desenvolver doenças relacionadas à radiação ionizante é 

maior em pacientes idosos  devido a menor taxa de renovação celular. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

19. É frequente o questionamento no consultório médico a respeito de 

suplementos alimentares. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as 

afirmativas relativas ao tema: 

( ) Evidências científicas fortes apoiam a utilização de sulfato de 

glicosamina para o tratamento da osteoartrose, de leve a moderada, 

do joelho. 

( ) O óleo de peixe é utilizado na prevenção e no tratamento de 

doenças aterosclerótica cardiovascular. Evidências científicas fortes 

sugerem que EPA/DHA de 800 a 1.500 mg/dia reduzem o risco de infarto 

do miocárdio e morte decorrente de arritmia em pacientes com 



doença coronariana preexistente que estejam usando drogas 

convencionais. 

( ) O sulfato de condroitina é utilizado para o tratamento de 

osteoartrose. Evidências científicas mostram benefícios do uso isolado 

de sulfato de condroitina. 

( ) Evidências científicas fortes apoiam os efeitos da kava (Piper 

methysticum)como ansiolítico e auxiliar do sono. Deve ser utilizada com 

cautela por quem usa outros medicamentos sedativos, pois pode 

prolongar o efeito dos mesmos (p. ex., barbitúricos) e afetar a 

capacidade de dirigir e realizar outras atividades que requerem 

atenção. 

 

a) V, V, V, V. 

b) V, F, V, F. 

c) F, V, V, F. 

d) V, V, F, V. 

e) F, F, V, V. 

 

20. A síndrome de Sjögren (SS) é um distúrbio inflamatório sistêmico e 

crônico relativamente comum, provavelmente autoimune, de causa 

desconhecida. É caracterizada clinicamente por secura de boca, olhos 

e outras membranas mucosas. Sobre essa doença assinale a afirmativa 

correta: 

a) A SS ocorre mais frequentemente em homens jovens e é classificada 

como primária quando não há outra doença associada. 

b) O fator reumatoide está presente em menos de 5 % dos pacientes 

com SS, logo é um exame desnecessário na suspeita de SS. 

c) A biopsia da glândula salivar é o exame diagnóstico padrão outo 

para SS. 

d) Os autoanticorpos (critério sorológico diagnóstico) têm alta 

especificidade e sensibilidade para detectar a doença. 

e) A SS é crônica e a morte pode ocasionalmente resultar em virtude da 

infecção pulmonar e, raramente, em virtude de insuficiência renal ou 

linfoma. 

 

21. São causas de amenorreia anuvolatória, exceto:  

a) Hiperprolactinemia. 

b) Síndrome de Cushing. 

c) Aplasia vaginal ou uterina. 

d) Virilização induzida por droga. 

e) Necrose hipofisária pós-parto (síndrome de Sheehan). 

 

22. A respeito de problemas comuns do recém-nascido (R.N.), assinale a 

afirmativa correta: 

a) A constipação intestinal é frequente na criança que mama no peito. 

b) Crianças R.N. que regugitam e possuem a aparência saudável, 

costumam ganhar peso normalmente. 



c) Infecção do umbigo do R.N. é uma condição comum, sem maiores 

repercussões para a saúde da criança. 

d) A criptoquirdia é frequente em 20% dos R.N. pré-maturos e trata-se de 

uma condição que exige intervenção cirúrgica imediata, até o 

segundo mês de vida. 

e) A monilíase oral no R.N. exige a coleta de material e análise 

laboratorial para realizar o diagnóstico diferencial com difteria. 

 

23. Para uma gestante na vigésima semana de gestação, com 

hipertensão arterial crônica, qual o medicamento de primeira escolha? 

a) Enalapril. 

b) Metildopa. 

c) Hidroclorotiazida. 

d) Losartana. 

e) Atenolol.  

 

24. Uma paciente com história de Diabetes tipo I e outras doenças 

associadas, realizou o exame Beta-HCG e teve o resultado positivo. 

Durante a primeira consulta de pré-natal a paciente relatou que utiliza 

as seguintes medicações: Fluoxetina, Amitriptilina, Ácido Valpróico, 

Levotiroxina sódica e insulina. 

Qual dessas medicações deve ser obrigatoriamente suspensa devido 

ao alto risco de teratogenicidade ? 

a) Levotiroxina Sódica. 

b) Fluoxetina. 

c) Amitriptilina. 

d) Ácido Valpróico. 

e) Insulina. 

 

25. São considerados fatores de risco para câncer de vulva, exceto: 

a) Má higiene. 

b) Infecção pelo HPV. 

c) Tabagismo. 

d) Nuliparidade. 

e) Lesão escamosa pré-malígna. 

 

26. As parasitoses intestinais são frequência, sendo um problema de 

saúde pública.  

Sobre as parasitoses intestinais, é correto afirmar que: 

a) O método de escolha para a pesquisa de Enterobius vermiculares é a 

coprocultura. 

b) Não existe diferença na prevalência de parasitose intestinal quando 

se compara crianças de 2 a 6 anos que frequentam creches com 

crianças da mesma idade que não frequentam creches. 

c) Não existe indicação de uso de antiparasitário em crianças 

assintomáticas, mesmo que habitem em local sem saneamento básico. 



d) O exame de coproparasitológico deve ser realizado rotineiramente 

em crianças que frequentam creche.  

e) O risco de infestação diminui para as helmintíases quando há maior 

grau de escolaridade da mãe. 

 

27. Sobre a reação hansênica, assinale a afirmativa correta: 

a) É condição que ocorre somente durante o tratamento da doença. 

b) A reação hansênica tipo 1 ou reação reversa, não cursa com 

neuropatia, acomete apenas a pele, provocando exacerbação das 

lesões cutâneas da doença. 

c) Pacientes que apresentam reação hansênica tipo 1 devem 

suspender as drogas antimicobacterianas.  

d) O cortiscosteróide é a droga de escolha para o tratamento da 

reação reversa. 

e) A reação hansênica tipo 2 ou eritema nodoso hansênico é uma 

condição que acomete somente a pele, sem maiores repecurssões 

clínicas, não necessitando de outras medidas, além da manutenção do 

uso dos antimicobacterianos. 

 

28. Criança do sexo masculino, sete anos de idade, apresenta quadro 

de febre (38,5 graus Celcius), dor e edema na região proximal da tíbia 

esquerda. Apresenta suspeita diagnóstica de osteomielite 

hematogênica. Para este caso qual a conduta mais adequada? 

a) O tratamento cirúrgico é obrigatório, deve ser realizada a limpeza e 

raspagem do osso com infiltração de antibiótico localmente.  

b) O tratamento deve ser feito em domicílio, sem necessidade de 

internação, desde que uma equipe de profissionais de saúde possa 

visitar o paciente diariamente e monitorar a tomada da medicação por 

via oral. 

c) Iniciar medicação, antibioticoterapia endovenosa e realizar 

imediatamente a coleta de material para hemocultura. 

d) Iniciar a antibioticoterapia somente após obter o resultado da 

hemocultura. 

e) Nos casos suspeitos de infecção por Staphylococcus aureus meticilio-

resistentes, a droga de escolha é a oxacilina. 

 

29. São fatores de risco para o desenvolvimento de adenocarcinoma 

de endométrio? 

a) Obesidade e nuliparidade. 

b) Baixo nível sócio-econômico e obesidade. 

c)História pregressa de doenças sexualmente transmissíveis e 

nuliparidade. 

d) Nuliparidade e baixo nível sócio-econômico. 

e) Infecção por HPV e multiparidade. 

 



30. Para um paciente de 52 anos, masculino, com história de 

sangramento retal episódico, com característica de sangue vermelho-

vivo. Qual a conduta mais adequada? 

a) Iniciar tratamento clínico para hemorroidas grau I se ao exame físico 

não existir alterações. 

b) Deve-se realizar exame de todo o cólon do paciente. 

c) Sangramento retal episódico não merece investigação. 

d) Investigar história de constipação, pois se for o caso, deve ser apenas 

fezes endurecidas. Não requerendo nenhuma investigação. 

e) Pela história clínica e característica do sangramento, trata-se de 

sangramento do trato gastrointestinal alto (acima do estômago), sendo 

indicado para essa paciente uma endoscopia digestiva alta. 

 

31. Sobre os fármacos disponíveis para o tratamento oral do diabetes 

tipo 2, assinale a alternativa correta: 

a) A metformina melhora os níveis glicêmicos, mas leva frequentemente 

a hipoglicemia, mesmo quando utilizada nas doses preconizadas. 

b) A acarbose não deve ser utilizada em pacientes idosos com diabetes 

tipo 2. 

 c) Sulfonilureias não são contraindicadas em pacientes com diminuição 

da função hepática ou renal; acidose ou estado pré-acidótico, sendo 

justamente as drogas de escolha para esses casos especiais. 

d) O uso de Metformina está associado ao aumento de peso, podendo 

inclusive determinar um aumento de dois a três quilos, durante os 

primeiros seis meses de tratamento. 

e) Tiazolenedionas (Rosiglitazona e Pioglitazona) aumentam a 

sensibilidade à insulina e diminuem a produção hepática de glicose. 

 

32. O uso de drogas lícitas e ilícitas tem aumentado entre os jovens e 

adultos, sobre os efeitos das drogas, assinale a correlação correta: 

a) Cocaína -> sonolência e humor deprimido. 

b) Maconha -> exacerbação de sintomas esquizofrênicos. 

c) Maconha -> aumento dos níveis de testosterona e agressividade. 

d) Anfetamina -> humor deprimido e aumento dos níveis de 

testosterona. 

e) Nenhuma resposta apresenta uma correlação correta. 

 

33. Em qual das situações listadas abaixo uma mãe pode continuar 

amamentando seu filho? 

a) Mãe portadora do vírus HIV, mas sem manifestações clínicas da 

Síndrome de Imunodeficiência. 

b) Criança portadora de galactosemia. 

c) Mãe com tuberculose. 

d) Mãe infectada pelo vírus HTLV. 

e) Em nenhuma das situações acima listadas deve ocorrer a 

amamentação. 

 



34. A Triagem Neonatal (“Teste do pezinho”) é um exame capaz de 

detectar precocemente doenças metabólicas, genéticas e infeciosas 

no recém-nascido.  

Qual doença a baixo não pode ser detectada no “Teste do pezinho”? 

a) Síndrome de Down. 

b) Anemia Falciforme. 

c) Toxoplasmose. 

d) Galactosemia. 

e) Fenilcetonúria. 

 

35. Sobre o diagnóstico da fibromialgia, podemos afirmar que: 

a) O diagnóstico da doença é essencialmente clínico. 

b) O exame diagnóstico padrão-ouro é a eletroneuromiografia. 

c) O diagnóstico da doença feito pela associação positiva de quadro 

de dor muscular e alterações de exames de imagem da coluna 

cervical. 

d) O diagnóstico é realizado através de biópsia do tecido muscular 

estriado. 

e) O diagnóstico de certeza é feito pela associação de dor muscular, 

fator reumatoide positivo e aumento da creatinofosfoquinase (CPK). 

 

36. Sobre os marcadores sorológicos da Hepatite B (HBV), assinale a 

afirmativa correta: 

a) HBsAg é o primeiro marcador sorológico que surge no curso da 

infecção pelo HBV. 

b) A persistência do anti-HBsAg por mais de seis meses configura o 

estado de portador crônico. 

c) O marcador anti-HBs isolado indica cronicidade. 

d) O marcador anti-HBc IgM é o melhor marcador para o diagnóstico 

de cronicidade. 

e) O HBeAg é um marcador que indica replicação viral e mas não 

infectividade. 

 

37. Sobre o câncer do tipo carcinoma basocelular (CBC) é correto 

afirmar que: 

a) É o tipo de câncer de pele mais raro. 

b) Frequentemente provoca metástases, principalmente para pulmão e 

fígado. 

c) A exposição à radiação solar não é fator de risco para o 

desenvolvimento do CBC. 

d) Sua morbidade está relacionada com a invasão tecidual podendo 

invadir e destruir tecidos adjacentes à pele, inclusive cartilagem e osso. 

e) Por ser um tumor pouco agressivo, seu tratamento é realizado apenas 

com substâncias cáusticas de aplicação tópica.  

 

38. Sobre a Hanseníase é correto afirmar que: 



a) A importância dessa doença está no fato de ser uma doença 

incapacitante e de alta letalidade. 

b) É uma doença de pouca relevância atualmente, pois devido às 

melhorias das condições sanitárias se tornou uma doença de baixa 

infectividade e baixa mortalidade. Tornando-se rara no Brasil. 

c) Trata-se de uma doença que se caracteriza por alta infectividade e 

baixa patogenicidade. 

d) Não existe correlação entre endemicidade da hanseníase e baixos 

índices de desenvolvimento humano. 

e) O Brasil praticamente erradicou a doença, sua importância se dá 

justamente na vigilância epidemiológica para interromper a cadeia de 

transmissão de casos importados e de casos isolados em regiões 

endêmicas.  

 

39. Para um paciente com hipertrigliceredemia isolada, qual o 

medicamento mais indicado? 

a) Fibratos. 

b) Ezetimiba. 

c) Ácido Nicotínico. 

d) Resinas de troca. 

e) Estatina. 

 

40. Sobre a Febre Reumática (FR) assinale verdadeiro (V) ou falso (F) 

para as seguintes afirmativas: 

( ) Seu diagnóstico de certeza é feito através do exame ASLO 

(Antiestreptolisina-O).  

(  ) O exame de Fator Reumatoide é o padrão ouro para o diagnóstico 

da doença. 

(  )Entre as manifestações clínicas da FR, o Eritema marginado e nódulos 

subcutâneos são raros, mas altamente específicos de febre reumática. 

(  ) A Coréia de Sydenham é um distúrbio do movimento que ocorre em 

todos os pacientes acometidos pela FR, devido a inflamação do 

sistema nervoso central . 

 

a) V, V, V, V. 

b) V, V, F, V. 

c) F, V, V, V. 

d) F, F, V, F. 

e) F, V, F, F. 

 
 

 




