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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6

conhecimentos-gerais-saude-publica-medicos



UFG/CS                                                                                  PREFEITURA DE GOIÂNIA                                         CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue  são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D)   casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico de apneia obstrutiva do sono requer a iden-
tificação dos seguintes critérios:

(A) eventos de apneia ≥ 5 por noite e sufocação durante 
o sono.

(B) sono não reparador e déficit de concentração.

(C) despertares recorrentes durante o sono e fadiga diurna.

(D) eventos de apneia noturnos  ≥  5/horas e sonolência 
diurna excessiva, sem outra causa.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma mulher de 30 anos, sem história de tabagismo, atopia 
ou de doença pulmonar prévia, queixa-se apenas de tosse 
seca há três meses, noturna, diária e ao dormir.
Tem antecedente de gripe há quatro meses e nega uso 
crônico de medicamentos. O exame físico é normal. 
Nesse caso, 

(A) a tosse pós-infecciosa  pode ser a causa da tosse 
apresentada.

(B) a tosse pós-infecciosa teria duração de, no máximo, 
duas semanas.

(C) a ausência de pirose descarta refluxo gastroesofági-
co.

(D) o reflexo esôfago-brônquico é uma possível via fisio-
patológica da tosse.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um lavrador apresentou, no decorrer do último mês, pela 
primeira vez, três episódios de dispneia e febre após mani-
pulação de grãos de cereais. A tomografia revelou áreas 
de padrão em vidro despolido bilateralmente e provas de 
função pulmonar normais. Para esse paciente,

(A) a hipótese de pneumonite de hipersensibilidade (PH) 
é improvável.

(B) a retirada da exposição pode ser suficiente para a re-
solução. 

(C) o tratamento deve incluir o uso de corticoides em al-
tas doses por, no mínimo, dois anos.

(D) os  imunossupressores  devem  estar  associados  ao 
corticoide na fase inicial do tratamento. 

Leia o caso clínico e analise a tomografia de tórax apre-
sentados a seguir para responder às questões de 24 a 26.

Um paciente  de  35  anos,  bancário,  não  tabagista,  sem 
pneumopatias prévias, refere quadro de sinusite recorren-
te nos últimos 10 anos. Há cinco anos, apresenta tosse 
persistente,  matinal,  com  expectoração  de  aproximada-
mente 100 ml/dia e hemoptises durante exacerbações in-
fecciosas.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipótese diagnóstica nesse caso é:

(A) histiocitose X.

(B) sarcoidose.

(C) linfangioleiomiomatose.

(D) broquiectasia.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na tomografia, a lesão fundamental é:

(A) sinal do halo.

(B) vidro fosco.

(C) sinal do anel de sinete.

(D) padrão nodular.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento dessa doença prevê o seguinte:

(A) administração  de  antibióticos  endovenosos  a  cada 
dois meses, pela sua eficácia. 

(B) uso de macrolídeos, por seu efeito anti-inflamatório, 
para reduzir a frequência de infecções.

(C) cirurgia, no caso de doença difusa.

(D) inalação de solução salina hipertônica ou de manitol, 
dada a evidência científica de sua eficácia. 

medico-pneumologista
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 27 anos, que trabalhou como vigilante no-
turno,  não  tabagista,  sem  pneumopatias  prévias,  refere 
tosse produtiva há três semanas com hemoptoicos, sudo-
rese e perda de 4 kg neste período. Exame físico normal. 
Colheu uma amostra de escarro para pesquisa  de bacilo 
álcool ácido resistente (BAAR), que foi negativa. Radiogra-
fia de tórax com infiltrado alveolar heterogêneo no ápice 
do pulmão esquerdo. Neste caso, a conduta inicial é:

(A) prova terapêutica para tuberculose.

(B) antibioticoterapia com fluorquinolona.

(C) nova pesquisa de BAAR no escarro.

(D) broncoscopia com lavado brônquico.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema vigente para tratamento da tuberculose, propos-
to em 2009, pelo Ministério da Saúde, no Brasil,

(A) manteve o esquema I reforçado e suprimiu o esque-
ma III.

(B) acrescentou  etambutol  na  fase  de  manutenção  do 
tratamento. 

(C) suprimiu a isoniazida da fase intensiva.

(D) manteve a tomada diária dos medicamentos em am-
bas as fases.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O esquema terapêutico indicado nos casos novos de tu-
berculose preconizado pelo Ministério da Saúde é:
(R = rifampicina; H = isoniazida; Z = pirazinamida; Et = eti-
onamida; E = etambutol; S = estreptomicina; CS + Ciclose-
rina; CM + Capreomicina).
Esse esquema tem a seguinte composição:

(A) S, Z, E e Et 

(B) S, H, E e CS 

(C) H, R, E e Z 

(D) S, CS, E e H 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a IV Diretrizes Brasileiras para o manejo 
da asma de 2009, da Sociedade Brasileira de Pneumolo-
gia e Tisiologia, pacientes com asma intermitente devem 
ser tratados com administração de:

(A) antileucotrienos.

(B) broncodilatador β2-adrenérgico de curta duração.

(C) corticoide associado a β2 de longa duração.

(D) corticoide inalatório.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma mulher de 45 anos, bancária, com história de tosse 
seca  há  três  meses,  cuja  tomografia  de  alta  resolução 
mostra infiltrado intersticial nodular com distribuição peri-
linfática  e linfadenomegalias hilares.  Biópsia  pulmonar a 
céu aberto mostra granulomas não caseosos.Espirometria 
com padrão restritivo leve. Nesse caso, a hipótese diag-
nóstica é: 

(A) pneumonia de hipersensibilidade.  

(B) tuberculose.

(C) linfangitecarcinomatosa.

(D) sarcoidose.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 24 anos, estudante, apre-
sentando há três semanas tosse persistente,  produtiva, 
febre alta não medida e dispneia progressiva. Refere tra-
balhar em uma granja e encontra-se em tratamento para 
leucemia. Ao exame físico, apresenta-se em estado gra-
ve. Fr = 36 mrm, PA = 100X60 mmHg, AP = mv rude com 
roncos difusos. ACV = normal. Hepatoesplenomegalia foi 
detectada ao exame do abdome. Tomografia de tórax de-
monstra infiltrado intersticial difuso e adenomegalias no 
mediastino. O diagnóstico provável para o quadro descri-
to é:

(A) coccidioidomicose. 

(B) histoplasmose. 

(C) paracoccidioidomicose.

(D) tuberculose.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o escore de Wells, utilizado para predição 
clínica de tromboembolia pulmonar (TEP),

(A) sinais objetivos de trombose venosa profunda (TVP) 
contam três pontos, o que indica, no mínimo, probabi-
lidade moderada.

(B) TVP ou TEP prévias (com diagnóstico objetivo) con-
ferem dois pontos e probabilidade baixa, se for o úni-
co critério existente.

(C) diagnóstico  alternativo,  menos  provável  que  TEP, 
conta dois pontos.

(D) hemoptise e neoplasia maligna somam quatro pon-
tos.

medico-pneumologista
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente do sexo feminino, de 33 anos, asmática na 
infância, apresentou sintomas diários há dois anos. Nesse 
período, teve duas crises de asma tratadas ambulatorial-
mente. Atualmente, tem sintomas noturnos três vezes por 
semana. Faz uso de broncodilatador de alívio diariamente. 
A espirometria realizada no ambulatório mostra VEF1 pré-
broncodilatador (BD) 68% do previsto, normalizando após 
BD. O nível de controle (GINA) e o tratamento são, respec-
tivamente,

(A) asma parcialmente controlada, sendo indicado corti-
coide  inalatório  em dose moderada em associação 
com beta-agonista de curta ação.

(B) asma não controlada, sendo indicado beta-agonista 
de longa ação inalatório associado a corticoide oral 
por tempo prolongado.

(C) asma  controlada,  sendo  indicado  beta-agonista  de 
curta ação e associação de anticolinérgico de longa 
ação e corticoide inalatório.

(D) asma não controlada, sendo indicado corticoide inala-
tório em dose alta em associação com beta-agonista 
de longa ação.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as diretrizes para testes de função pulmo-
nar da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – 
2002, é critério para resposta ao broncodilatador (BD) po-
sitiva:

(A) variação absoluta da capacidade vital forçada (CVF) 
pré e pós-BD ≥ 0,35 litros.

(B) variação percentual do volume expiratório forçado no 
primeiro segundo da CVF (VEF1), em relação ao pre-
visto (pré e pós-BD/previsto), é igual a 5%.

(C) variação absoluta da capacidade vital forçada (CVF) 
pré e pós-BD  ≥ 0,20 litros. 

(D) variação percentual do volume expiratório forçado no 
primeiro segundo da CVF (VEF1), em relação ao pre-
visto (pré-pós-BD/previsto), é igual a 3%.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nas diretrizes para testes de função pulmonar 
da  Sociedade  Brasileira  de  Pneumologia  e  Tisiologia  – 
2002,

(A) um volume de retroextrapolação de 2% da capacida-
de vital forçada ou de 100 ml torna a manobra espiro-
métrica inaceitável.

(B) as  manobras  espirométricas  aceitáveis  devem  ter 
pico de fluxo expiratório (PFE) dentro de 10% ou 0,5 
litros (o que for maior) do maior PFE obtido nas ma-
nobras prévias.

(C) a expiração forçada, durante a manobra de capacida-
de vital forçada, deve ser, no mínimo, de três segun-
dos, nas manobras espirométricas aceitáveis.

(D) os dois maiores valores do volume expiratório forçado 
no primeiro segundo e da capacidade vital  forçada, 
em manobras  aceitáveis,  devem  diferir  no  máximo 
0,30 litros. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na tomografia computadorizada de tórax, a opacidade em 
vidro fosco é compatível com áreas

(A) de  opacidade  pulmonar  nas  quais  não  é  possível 
identificar os contornos dos vasos e brônquios.

(B) acometidas  por  processo patológico  que ocasionou 
redução da perfusão pulmonar. 

(C) de opacidade pulmonar que, quando predominantes 
e associadas a bronquiectasias de tração, são indica-
tivas de fibrose.

(D) de retenção de excesso de gás (“ar”) em todo ou em 
parte do pulmão, especialmente durante a expiração, 
por obstrução parcial ou completa de vias aéreas.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente, de 45 anos, apresenta diagnóstico de enfise-
ma pulmonar há cinco anos, não fumante e não refere his-
tória de exposição a fumaça de biomassa e a outros pro-
dutos,  com hepatopatia  em investigação.  A espirometria 
desse paciente mostra volume expiratório forçado no pri-
meiro segundo da capacidade vital forçada (VEF1) de 55% 
do previsto e relação entre VEF1 e CVF de 60%, sem res-
posta a broncodilatador. Neste caso,

(A) o predomínio do enfisema nos lobos superiores do 
tipo centrolobular é um achado esperado na tomogra-
fia computadorizada de tórax. 

(B) a dosagem de alfa 1 antitripsina está indicada.

(C) a DPOC é grave (estádio 4).

(D) a terapia com corticoide inalatório tem uma boa res-
posta.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  consenso  da  Sociedade  Brasileira  de 
Pneumologia e Tisiologia de 2004, no tratamento da DPOC,

(A) o tiotrópio pode ser indicado no estádio II, desde que 
os sintomas sejam persistentes.

(B) o corticoide inalatório é utilizado em qualquer dos es-
tádios se as exacerbações forem frequentes.

(C) a  oxigenoterapia  domiciliar  contínua  está  indicada 
quando a saturação arterial de oxigênio, em repouso, 
atingir 80%.

(D) a indicação da reabilitação pulmonar está restrita ao 
estádio IV.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 50 anos trabalhou como garimpeiro em 
mina de ouro durante doze anos em escavações que eram 
feitas com uso de explosivos. Atualmente, apresenta disp-
neia aos médios esforços e distúrbio obstrutivo moderado 
na espirometria. A tomografia de tórax mostra adenome-
galias hilares com calcificações em “casca de ovo” e mas-
sas  simétricas  e  bilaterais  nos  lobos  superiores.  Nesse 
caso, o paciente

(A) possui maior risco, devido à doença ocupacional, para 
desenvolver doenças autoimunes.

(B) apresenta a forma crônica da doença ocupacional.

(C) tem indicação de  quimioprofilaxia  para  tuberculose, 
caso a prova tuberculínica seja ≥ 5 mm, após descar-
tar-se  tuberculose ativa.

(D) apresenta risco de câncer de pulmão, como qualquer 
indivíduo da população em geral.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente do sexo feminino, de 37 anos, gestante (31 
semanas), é admitida no pronto-socorro com dor torácica 
súbita  e  dispneia  de moderada  intensidade.  Sem tosse. 
Realizou radiograma de tórax, ecocardiograma e Doppler 
de membros inferiores que apresentaram resultados nor-
mais. A cintilografia pulmonar de perfusão mostrou déficit 
perfusional de grau moderado em todo o lobo inferior es-
querdo. Supondo-se tratar de um caso de tromboembolia 
pulmonar (TEP), considera-se que, durante a gestação,

(A) os cumarínicos constituem a base do tratamento da 
TEP.

(B) os antagonistas de vitamina K (AVK) são contraindi-
cados após o parto.

(C) a trombólise está indicada em casos de TEP aguda 
de alto risco de vida.

(D) as heparinas de baixo peso molecular são as drogas 
de eleição para casos de TEP aguda com estabilida-
de hemodinâmica.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mecanismo de ação do cloridrato de bupropiona (utiliza-
do no tratamento farmacológico do tabagismo) ocorre por

(A) liberação seletiva de serotonina no núcleo cerebelar.

(B) inibição da recaptação de dopamina no núcleo accu-
bens e noraepinefrina no loccus ceruleus.

(C) ação agonista que reduz a  liberação de noradrenali-
na no lobo parietal.

(D) efeito  agonista  nos  receptores  nicotínicos  alfa  4  e 
beta 2.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma das doenças in-
tersticiais  pulmonares mais frequentes e  está  associada 
ao padrão histológico e tomográfico de pneumonia intersti-
cial usual. Nessa doença,

(A) um dos critérios tomográficos para o diagnóstico é o 
predomínio apical.

(B) a evidência de áreas de faveolamento na tomografia 
de tórax de alta resolução  tem pouco valor como in-
dicador de pneumonia intersticial usual.

(C) as alterações predominantemente centradas nas vias 
aéreas, no anatomopatológico, são típicas.

(D) a presença de estertores em velcro nas bases pulmo-
nares ocorre em cerca de 90% dos casos.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No diagnóstico diferencial entre as bronquiolites e a doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é uma caracterís-
tica das bronquiolites, importante para a diferenciação:

(A) presença de padrão de perfusão em mosaico na to-
mografia de tórax de alta resolução.

(B) progressão mais lenta.

(C) alta prevalência.

(D) ocorrência exclusiva em fumantes.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No escore de Ewig, adotado pela Sociedade Brasileira de 
Pneumologia  e  Tisiologia,  é  considerado  critério  maior 
para internação de paciente com pneumonia adquirida na 
comunidade em unidade de terapia intensiva:

(A) necessidade de ventilação mecânica.

(B) pressão arterial sistêmica < 90 mmHg ou pressão ar-
terial diastólica < 60 mmHg.

(C) PaO2/FIO2 < 250 mmHg.

(D) envolvimento multilobar na radiografia de tórax.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na prática clínica, indivíduos com infecções respiratórias 
por cepas de pneumococo, classificadas como resistência 
intermediária à penicilina, respondem a doses elevadas do 
antibiótico.  Neste  caso,  na resistência  intermediária,  se-
gundo o CDC (Center for Disease Control) para os casos 
de pneumonia, é considerado o seguinte nível de CIM:

(A) 1 mcg/ml;

(B) 2 mcg/ml 

(C) 4 mcg/ml.

(D) 8 mcg/ml.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento de pacientes adultos com pneumonia ad-
quirida na comunidade  (PAC), sem necessidade de inter-
nação segundo a Infectious Diseases Society of America / 
American Thoracic Society (IDSA/ATS, 2007) e Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT, 2009), a pri-
meira opção de tratamento é:

(A) macrolídeos

(B) quinolonas

(C) betalactâmicos

(D) aminoglicosídeos

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No estadiamento do câncer de pulmão, segundo a Interna-
tional Association for the Study of Lung Cancer (IASLAC), 
atualizado em julho de 2009, o grupo IIB se caracteriza 
por:

(A) T1a,b, T2a,b N2 M0

(B) IIIB T4 N2 M0

(C) T2b N1 M0

(D) qualquer T, N3 M0

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento do carcinoma de pequenas células do pul-
mão, nos estágios iniciais I e II, pode incluir:

(A) radioterapia profilática do sistema nervoso central em 
pacientes com resposta incompleta à quimioterapia.

(B) ressecção cirúrgica com linfadenectomia associada à 
quimioterapia adjuvante. 

(C) quimioterapia e radioterapia.

(D) radioterapia.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com pneumonia e derrame pleural de mode-
rado volume (< ½ hemitórax), bacterioscopia e cultura ne-
gativas (líquido pleural), PH > 7,2 e glicose > 60 mg/dl (lí-
quido pleural), a conduta usual é a seguinte:

(A) antibioticoterapia e observação.

(B) uso intrapleural de trombolíticos.

(C) realização de drenagem pleural fechada.

(D) realização de drenagem pleural aberta.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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