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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

MÉDICO - GERIATRIA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HE - UFSCAR - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 - EBSERH/HE-UFSCAR

EDITAL N° 02 - EBSERH - ÁREA  MÉDICA

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Unesco: mundo precisará mudar consumo para garantir 
abastecimento de água

20/03/15

Relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) mostra que há 
no mundo água suficiente para suprir as necessidades de 
crescimento do consumo, “mas não sem uma mudança 
dramática no uso, gerenciamento e compartilhamento”. 
Segundo o documento, a crise global de água é de 
governança, muito mais do que de disponibilidade do 
recurso, e um padrão de consumo mundial sustentável 
ainda está distante.

De acordo com a organização, nas últimas décadas 
o consumo de água cresceu duas vezes mais do que a 
população e a estimativa é que a demanda cresça ainda 
55% até 2050. Mantendo os atuais padrões de consumo, 
em 2030 o mundo enfrentará um déficit no abastecimento 
de água de 40%. Os dados estão no Relatório Mundial das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos 2015 – Água para um Mundo Sustentável.

O relatório atribui a vários fatores a possível falta 
de água, entre eles, a intensa urbanização, as práticas 
agrícolas inadequadas e a poluição, que prejudica a oferta 
de água limpa no mundo. A organização estima que 20% 
dos aquíferos estejam explorados acima de sua capacidade. 
Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo e 
abastecem nascentes e rios, são responsáveis atualmente 
por fornecer água potável à metade da população mundial e 
é de onde provêm 43% da água usada na irrigação.

Os desafios futuros serão muitos. O crescimento da 
população está estimado em 80 milhões de pessoas por 
ano, com estimativa de chegar a 9,1 bilhões em 2050, 
sendo 6,3 bilhões em áreas urbanas. A agricultura deverá 
produzir 60% a mais no mundo e 100% a mais nos países 
em desenvolvimento até 2050. A demanda por água na 
indústria manufatureira deverá quadruplicar no período de 
2000 a 2050.

Segundo a oficial de Ciências Naturais da Unesco na 
Itália, Angela Ortigara, integrante do Programa Mundial 
de Avaliação da Água (cuja sigla em inglês é WWAP) e 
que participou da elaboração do relatório, a intenção do 
documento é alertar os governos para que incentivem 
o consumo sustentável e evitem uma grave crise de 
abastecimento no futuro. “Uma das questões que os países 
já estão se esforçando para melhorar é a governança da 
água. É importante melhorar a transparência nas decisões 
e também tomar medidas de maneira integrada com os 
diferentes setores que utilizam a água. A população deve 
sentir que faz parte da solução.”

Cada país enfrenta uma situação específica. De maneira 
geral, a Unesco recomenda mudanças na administração 
pública, no investimento em infraestrutura e em educação. 
“Grande parte dos problemas que os países enfrentam, 
além de passar por governança e infraestrutura, passa por 
padrões de consumo, que só a longo prazo conseguiremos 
mudar, e a educação é a ferramenta para isso”, diz o 

coordenador de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, Ary 
Mergulhão.

No Brasil, a preocupação com a falta de água ganhou 
destaque com a crise hídrica no Sudeste. Antes disso, o país 
já enfrentava problemas de abastecimento, por exemplo no 
Nordeste. Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de 
água importante, mas deve investir em um diagnóstico para 
saber como está em termos de política de consumo, atenção 
à população e planejamento. “É um trabalho contínuo. Não 
quer dizer que o país que tem mais ou menos recursos 
pode relaxar. Todos têm que se preocupar com a situação.”

O relatório será mundialmente lançado hoje (20) em 
Nova Délhi, na Índia, antes do Dia Mundial da Água (22). 
O documento foi escrito pelo WWAP e produzido em 
colaboração com as 31 agências do sistema das Nações 
Unidas e 37 parceiros internacionais da ONU-Água. A 
intenção é que a questão hídrica seja um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que vêm sendo discutidos 
desde 2013, seguindo orientação da Conferência Rio+20 
e que deverão nortear as atividades de cooperação 
internacional nos próximos 15 anos.

Texto adaptado - Fonte: http://afolhasaocarlos.com.br/noticias/ver_no-
ticia/5215/controler:noticias 

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que trata da temática do texto.

(A)  Cantareira: uma preocupação mundial, apesar de os 
níveis	de	água	terem	aumentado	nos	últimos	meses.	

(B)  Preocupação com a falta de água futura no mundo e 
mudanças para o consumo sustentável.

(C)  Aquecimento global e discussões para a preservação do 
Meio ambiente.

(D)  Falta de água no Nordeste e Sudeste do Brasil.
(E)  Educação como chave para um mundo melhor. 

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é possível afirmar que

(A)  a preocupação a respeito da crise futura deve ser maior 
em alguns países, ou seja, nem todos precisam se 
preocupar com a situação. 

(B)  com a produção agrícola crescendo no Brasil todas as 
crises,	principalmente	a	financeira,	diminuem.	

(C)		 a	 questão	 hídrica	 é	 a	 que	 menos	 preocupa	 entre	 os	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pois o 
volume de água potável de nossos aquíferos se manterá 
ainda que a população cresça. 

(D)  o sistema de irrigação e as práticas agrícolas que temos 
hoje contribuem para o consumo sustentável de água. 

(E)		 para	o	consumo	sustentável	é	preciso	haver	mudanças	na	
administração	pública,	no investimento em infraestrutura 
e em educação.
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QUESTÃO 03
Em “O relatório atribui a vários fatores a possível 
falta de água, entre eles, a intensa urbanização, 
as práticas agrícolas inadequadas e a poluição, 
que prejudica a oferta de água limpa no mundo”, o 
termo em destaque tem a função de retomar o termo 
antecedente, como o “que” em 

(A)  “...o consumo de água cresceu duas vezes mais do que 
a população”.

(B)  “A organização estima que 20% dos aquíferos estejam 
explorados acima de sua capacidade.”.

(C)  “Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial...”.

(D)  “Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água 
importante...”.

(E)		 “...a	 intenção	do	documento	é	alertar	os	governos	para	
que incentivem o consumo sustentável...”.

QUESTÃO 04
Em qual das alternativas a seguir seria possível 
trocar a conjunção “e”  em destaque pela conjunção 
“mas” e, dessa forma, dar ênfase à ação da oração 
ou termo subsequente? 

(A)  “Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial”.

(B)  “...entre eles, a intensa urbanização, as práticas agrícolas 
inadequadas  e a poluição, que prejudica a oferta de 
água limpa no mundo”.

(C)		 “...há	 no	 mundo	 água	 suficiente	 para	 suprir	 as	
necessidades de crescimento do consumo, ‘mas não 
sem uma mudança dramática no uso, gerenciamento e 
compartilhamento’”.

(D)  “É importante melhorar a transparência nas decisões e 
também	 tomar	 medidas	 de	 maneira	 integrada	 com	 os	
diferentes setores que utilizam a água.”.

(E)  “Relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)...”.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em 
destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo 
que o acompanha.

(A)  Mudança dramática.
(B)  Grave crise.
(C)  Últimas	décadas.
(D)  Água potável.
(E)  Crescimento da população.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
referente a expressões retiradas do excerto a seguir.
“O relatório atribui a vários fatores a possível falta 
de água”.

(A)		 “vários	 fatores”	 –	 complementa	 o	 verbo,	 portanto,	 é	 o	
objeto direto. 

(B)  “a possível falta de água” –  complementa o verbo, 
portanto,	é	objeto	indireto.

(C)		 “de	água”	–	acompanha	um	nome,	portanto,	 é	adjunto	
adnominal.

(D)		 “O	relatório”	–	é	sujeito	composto,	pois	está	acompanhado	
do artigo “o”.

(E)		 “atribui”	–	é	verbo	que	está	na	3ª	conjugação,	no	singular,	
para concordar com o sujeito.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das palavras em destaque no excerto a 
seguir. 
“Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial...”.

(A)  São verbos conjugados no tempo presente do indicativo 
e se encontram no plural para concordar com “Os 
aquíferos”.

(B)  Os verbos “concentram” e “abastecem” se encontram 
no	 pretérito	 do	 indicativo	 e	 têm,	 respectivamente,	 os	
seguintes sujeitos pospostos: água, nascentes e rios. 

(C)  O verbo “são” se encontra no plural para concordar com 
o sujeito “nascentes e rios”.

(D)  O verbo “são” tem como objeto direto o que segue: 
“responsáveis atualmente por fornecer água potável à 
metade da população mundial”.

(E)  São verbos conjugados no presente do subjuntivo e 
remetem ao sujeito “água potável”.

QUESTÃO 08
Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

(A)  Prazo.
(B)  Crescimento. 
(C)  Grande.
(D)  Ferramenta.
(E)  Questões. 

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta Período 
Composto.

(A)  “O relatório será mundialmente lançado hoje (20) em 
Nova	 Délhi,	 na	 Índia,	 antes	 do	 Dia	 Mundial	 da	 Água	
(22)”.

(B)  “O relatório atribui a vários fatores a possível falta de 
água, entre eles, a intensa urbanização, as práticas 
agrícolas inadequadas e a poluição”.

(C)  “No Brasil, a preocupação com a falta de água ganhou 
destaque com a crise hídrica no Sudeste”.

(D)  “Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água 
importante”.

(E)		 “Os	desafios	futuros	serão	muitos”.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 10
Em “...(Unesco) mostra que há no mundo água 
suficiente para suprir as necessidades de 
crescimento do consumo, ‘mas não sem uma 
mudança dramática no uso...’”, o termo em 
destaque expressa

(A)		 finalidade.
(B)  conclusão.
(C)  contraste.
(D)  adição.
(E)		 justificativa.	

QUESTÃO 11
João é A. Se todo A é B e todo B é C, então

(A)	 nenhum	A	é	C.
(B)	 algum	C	é	A.
(C)	 nenhum	C	é	A.
(D)	 todo	B	é	A.
(E)	 todo	C	é	B.

QUESTÃO 12
A terça parte da quinta parte da metade da décima 
parte de um número é 300. Então esse número é

(A) 1.
(B) 1000.
(C) 90000.
(D)	 3840.
(E)	 4900.

QUESTÃO 13
Considere a sequência numérica a seguir, na qual 
omitimos dois elementos:

(0, 1, 4, ? , 16, 25, ? , 49, 64)

Supondo que seja mantida a regra que determina 
cada um dos elementos da sequência, a razão 
entre o maior e o menor dos números omitidos é

(A)	 4.
(B) 9.
(C) 11.
(D) 36.
(E) 15.

QUESTÃO 14
Amauri e sua esposa trabalham juntos em sua loja. 
Para atrair mais clientes, combinaram que, a cada 
compra, o consumidor receberia um desconto de 
20%. Em certa oportunidade, após uma confusão 
entre os dois, Amauri deu o desconto de 20% 
sobre o preço P da etiqueta. Ao chegar ao caixa, 

a esposa de Amauri deu 20% de desconto sobre 
o preço promocional (já descontado por Amauri). 
O cliente, desatento, pagou R$ 256 e foi embora. 
Qual era o preço P registrado na etiqueta?

(A)	 R$	163,84
(B)	 R$	204,80
(C) R$ 320,00
(D)	 R$	400,00
(E) R$ 250,00

QUESTÃO 15
A negação da proposição “Todo rato raspa o rabo” 
é

(A) “nenhum rato raspa o rabo”.
(B)	 “se	tem	rabo	raspado,	então	é	rato”.
(C) “algum rato não raspa o rabo”.
(D)	 “se	não	raspa	o	rabo,	então	não	é	rato”.
(E) “todo rato tem rabo”.

QUESTÃO 16
O órgão superior da EBSERH é o Conselho de 
Administração, composto por nove membros 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação. 
O prazo de gestão desses membros será de

(A) três anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual 
período. 

(B) dois anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, sem a possibilidade de recondução 
por igual período.

(C) um ano, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual 
período. 

(D) dois anos, contado a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual 
período. 

(E) três anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, sem a possibilidade de recondução 
por igual período.
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QUESTÃO 17
Qual é a finalidade da EBSERH?

(A)	 Prestação	de	serviços	gratuitos	de	assistência	médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico  e 
terapêutico à comunidade, assim como a prestação às 
instituições	públicas	federais	de	ensino	ou	instituições	
congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa 
e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	formação	
de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(B) Prestação de serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	
e terapêutico à comunidade, assim como a prestação 
às instituições privadas de ensino ou instituições 
congêneres de serviços de apoio ao ensino, à 
pesquisa	e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	
formação	de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(C) Prestação de serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	
e terapêutico à comunidade, assim como a prestação 
às	 instituições	 públicas	 municipais	 de	 ensino	 ou	
instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, 
à	pesquisa	e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	
formação	de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(D) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 
hospitais municipais e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de 
gestão	único	com	geração	de	indicadores	quantitativos	
e qualitativos para o estabelecimento de metas.

(E) Ressarcimento das despesas com o atendimento de 
consumidores e respectivos dependentes de planos 
públicos	de	assistência	à	saúde.

QUESTÃO 18
Os membros do Conselho de Administração, salvo 
impedimento legal, farão jus a

(A) honorários trimestrais correspondentes a dez por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

(B) honorários mensais correspondentes a dez por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

(C) salário mensal correspondente a vinte por cento da 
remuneração	média	mensal	dos	Diretores	da	EBSERH,	
além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	 despesas	 de	
locomoção e estada necessárias ao desempenho da 
função.

(D) salários mensais correspondentes a dez por cento 
da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	 da	
EBSERH,	além	do	reembolso	facultativo	das	despesas	
de	 locomoção	 e	 estada,	 ficando	 esse	 vinculado	 à	
comprovação de sua necessidade.

(E) honorários mensais correspondentes a vinte por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

QUESTÃO 19
Quanto à organização interna da EBSERH, é 
correto afirmar que

(A) a estrutura organizacional da EBSERH, 
compreendendo a Sede, as Filiais e unidades 
centralizadas, será estabelecida no organograma 
funcional aprovado pelo Conselho de Administração, 
assim como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
o Plano de Benefícios;  e o Plano de Cargos em 
Comissão	e	de	Funções	Gratificadas.	

(B) será estabelecida no organograma funcional aprovado 
pelo Conselho de Administração, assim como o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários; o Plano de Benefícios; 
e o Plano de Cargos em Comissão e de Funções 
Gratificadas,	 compreendendo	 apenas	 as	 unidades	
centralizadas.

(C) a estrutura organizacional da EBSERH, 
compreendendo a Sede, as Filiais e unidades 
descentralizadas, será estabelecida no organograma 
funcional aprovado pelo Conselho de Administração, 
assim como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
o Plano de Benefícios; e o Plano de Cargos em 
Comissão	e	de	Funções	Gratificadas.

(D) as alterações na estrutura organizacional hierárquica 
e funcional, bem como as respectivas mudanças 
na distribuição de competências, nunca deverão 
ser submetidas à aprovação do Conselho de 
Administração.

(E) após aprovação pelo Conselho de Administração os 
Planos	serão	submetidos	à	aprovação	do	Ministério	do	
Planejamento, Orçamento e Gestão e à subsequente 
homologação	do	Ministério	Público	Estadual.

QUESTÃO 20
O Conselho Fiscal, como órgão permanente da 
EBSERH, compõe-se de três membros efetivos e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de 
Estado da Educação, sendo:

(A) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Justiça, que exercerá a sua presidência, um membro 
indicado pelo Ministro da Fazenda como representante 
do Tesouro Nacional e um membro indicado pelo 
Ministro	da	Saúde.

(B) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Educação, que exercerá a sua presidência, um 
membro		 indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	Saúde	
e um membro indicado pelo Ministro do Trabalho e 
Emprego. 

(C) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Saúde,	que	exercerá	a	sua	presidência,	um	membro	
indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como 
representante do Tesouro Nacional e um membro 
indicado pelo Ministro da Justiça. 

(D) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Educação, que exercerá a sua presidência, um 
membro	 indicado	pelo	Ministro	 de	Estado	da	Saúde	
e um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Fazenda como representante do Tesouro Nacional.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

(E) um membro indicado pelo Estado da Fazenda, que 
exercerá a sua presidência, um membro indicado 
pelo	Ministro	da	Saúde	e	um	membro	 indicado	pelo	
Ministro do Trabalho e Emprego.

QUESTÃO 21
De acordo com o Decreto nº 7.508 de 28/06/2011, 
considera-se Região de Saúde

(A)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de	ações	e	serviços	de	saúde.

(B)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
interagir entre os Estados, Municípios e a União.

(C) todo o território Nacional, sem delimitação de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados.

(D)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços administrativos.

(E)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, sem 
delimitação de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de	ações	e	serviços	financeiros.

QUESTÃO 22
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, sendo exercida em cada esfera de governo 
pelos seguintes órgãos:

(A)	 no	 âmbito	 da	União,	 pelo	Ministério	 da	Previdência,		
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(B)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 	 no	
âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 

respectiva Secretaria de Desenvolvimento e 
Cidadania ou órgão equivalente; e,  no âmbito dos 
Municípios,	 pela	 respectiva	 Secretaria	 de	 Saúde	 ou	
órgão equivalente.

(C)	 no	âmbito	da	União,	pelo	Fundo	Nacional	de	Saúde,	
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	e		
no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(D)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(E)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 	 no	
âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva 
Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania ou órgão 
equivalente.

QUESTÃO 23
Quem poderia se beneficiar da assistência à saúde 
desenvolvida pelo INAMPS, antes da criação do 
SUS?  

(A) Apenas os trabalhadores informais, sem “carteira 
assinada”, e seus dependentes, ou seja, não tinha o 
caráter universal.

(B) Todos os trabalhadores tanto da economia formal 
como os informais e seus dependentes, ou seja, tinha 
o caráter universal.

(C)	 Apenas	 os	 funcionários	 públicos	 da	 União	 e	 seus	
dependentes, ou seja, não tinha o caráter universal.

(D) Apenas os trabalhadores da economia formal, com 
“carteira assinada”, e seus dependentes, ou seja, não 
tinha o caráter universal.

(E) A toda população indiscriminadamente, demonstrando 
assim o caráter universal da assistência.

  
QUESTÃO 24

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, 
no mínimo, ações e serviços de

(A) atenção primária, atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância 
sanitária. 

(B) urgência e emergência, atenção psicossocial, vigilância 
sanitária e atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar. 

(C) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
epidemiológica, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar	e	vigilância	em	saúde.		

(D) vigilância sanitária, atenção primária, urgência 
e emergência, atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar.   

(E) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar	e	vigilância	em	saúde.	
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
QUESTÃO 25

O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

(A) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde	do	SUS,		ter	o	medicamento	sido	prescrito	por	
profissional	 de	 saúde,	 no	 exercício	 regular	 de	 suas	
funções no SUS,  estar a prescrição em conformidade 
com a RENAME e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes	 Terapêuticas	 ou	 com	 a	 relação	 específica	
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos e ter a dispensação ocorrido em 
unidades indicadas pela direção do SUS. 

(B) estar a prescrição em conformidade com a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com	 a	 relação	 específica	 complementar	 estadual,	
distrital	ou	municipal	de	medicamentos,	porém	devido	
ao acesso universal e igualitário os medicamentos 
poderão	ser	prescritos	por	todos	e	quaisquer	médicos	
no	exercício	regular	da	profissão	e	atingindo	a	toda	a	
população.

(C) o usuário, devido ao acesso universal e igualitário, 
não necessita estar assistido por ações e serviços 
de	 saúde	 do	 SUS,	 porém	 	 o	 medicamento	 deverá	
ter	 sido	 prescrito	 por	 profissional	 de	 saúde,	 no	
exercício regular de suas funções no SUS, estar a 
prescrição em conformidade com a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com 
a	 relação	específica	complementar	estadual,	 distrital	
ou municipal de medicamentos e  ter a dispensação 
ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. 

(D) estar a prescrição em conformidade com a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com	 a	 relação	 específica	 complementar	 apenas	 no	
âmbito distrital,  de medicamentos e  ter a dispensação 
ocorrido em unidades indicadas pela direção do 
SUS, devendo estar, o usuário, assistido por ações e 
serviços	de	saúde	do	SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde	do	SUS,	porém,	devido	ao	acesso	universal	e	
igualitário à assistência farmacêutica, a prescrição da 
medicação não necessita dos Protocolos Clínicos e 
seguir as Diretrizes Terapêuticas.

QUESTÃO 26
Sobre delirium, assinale a alternativa correta.

(A)		 A	 mudança	 no	 nível	 de	 consciência	 não	 é	 critério	
diagnóstico, ocorrendo raramente nos idosos com 
delirium.

(B)  Pacientes idosos podem apresentar delirium como 
única	manifestação	de	doença	aguda.

(C)  Delirium e demência são dois espectros da mesma 
doença, sendo indistinguíveis na prática clínica.

(D)  De acordo com o CAM (Confusion Assessment 
Method),	 a	 redução	 na	 capacidade	 de	 atenção	 é	
o	 único	 critério	 obrigatório	 para	 o	 diagnóstico	 de	
delirium.

(E)		 Na	 maioria	 das	 vezes	 a	 causa	 do	 delirium	 é	 uma	
doença grave e de difícil reversão, como câncer e 
acidente vascular encefálico.

 

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa correta sobre o Estatuto do 
idoso.

(A)	 De	 acordo	 com	 art	 3,	 é	 obrigação	 da	 família,	 da	
comunidade,	 da	 sociedade	 e	 do	 Poder	 Público	
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação	do	direito	à	vida,	à	saúde,	à	alimentação,	à	
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária.

(B) Pessoas com mais de 55 anos possuem gratuidade 
para	uso	de	transporte	público.

(C) É assegurada a reserva para os idosos de 20% (vinte 
por	cento)	das	vagas	nos	estacionamentos	públicos	e	
privados, as quais deverão ser posicionadas de forma 
a garantir a melhor comodidade ao idoso.

(D) O direito ao trabalho não foi contemplado neste 
documento, uma vez que a pessoa idosa tem direito à 
aposentadoria e não ao trabalho.

(E) O Estatuto do Idoso foi aprovado em 2010, garantindo 
direitos	específicos	a	pessoas	com	mais	de	70	anos.

QUESTÃO 28
Paciente masculino, 60 anos, vai à consulta 
com queixa de tremor. Refere que percebe este 
sintoma há, pelo menos, 5 anos, e que esse 
tremor acomete mão direita e região mentoniana, 
piorando quando fica nervoso e quando fica 
parado com os braços totalmente relaxados. 
Não há limitação para escrever, pois quando faz 
movimentos com a mão o tremor desaparece. Faz 
uso crônico de hidroclorotiazida e paroxetina por 
hipertensão arterial e depressão e não tem outras 
comorbidades. O diagnóstico mais provável é 
tremor

(A) essencial.
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(B) cerebelar.
(C) por efeito adverso a drogas.
(D) parkinsoniano.
(E)	 fisiológico.

QUESTÃO 29
Sobre disfunção erétil, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Homens	com	histórico	de	eventos	vasculares	prévios	
podem	 apresentar	 disfunção	 erétil	 e	 o	 contrário	
também	 é	 verdadeiro	 –	 a	 disfunção	 erétil	 é	 um	
preditor de eventos vasculares futuros, uma vez que a 
fisiopatologia	é	mediada	pela	disfunção	endotelial.

(B) A presença de ereções noturnas espontâneas durante 
o sono REM em pacientes com queixa de disfunção 
erétil	são	indicativas	de	doenças	neurológicas.

(C)	 A	perda	da	ereção	após	a	penetração	e	o	início	súbito	
da	disfunção	erétil	em	homens	sem	queixas	sexuais	
prévias	 são	 indicativas	 de	 causas	 orgânicas	 e	 não	
psicogênicas.

(D) Os principais medicamentos associados à disfunção 
erétil	 são	 os	 bloqueadores	 de	 bombas	de	 prótons	e	
inibidores da enzima conversora de angiotensina.

(E) As drogas inibidoras da 5 fosfodiesterase são 
efetivas	 para	 o	 tratamento	 de	 disfunção	erétil	 e	 não	
são indicadas para cardiopatas, independente das 
medicações em uso crônico.

QUESTÃO 30
Sobre o sono no idoso, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	uso	de	melatonina	 é	 recomendado	para	 todos	 os	
casos de insônia, pois ela ajuda a regular o ritmo 
circadiano.

(B) As principais drogas que prejudicam o sono do idoso 
são os antibióticos e antivertiginosos.

(C) A cafeína pode interferir no ciclo do sono apenas se for 
ingerida	até	uma	hora	antes	de	ir	pra	cama.

(D) Benzodiazepínicos são a primeira opção para o 
tratamento de insônia crônica.

(E)  Aumento de despertares noturnos, redução nas horas 
de sono e redução da duração da fase REM são 
mudanças no sono que ocorrem com o envelhecimento 
fisiológico.

QUESTÃO 31
A síndrome de apneia e hipopneia do sono 
(SAHOS) vem sendo cada vez mais diagnosticada 
em nosso meio. Sobre esta patologia nos idosos, 
assinale a alternativa correta.

(A) Existe associação entre SAHOS grave não tratada 
(mais que 30 eventos de apneia/hipopneia por hora) 
e	acidente	vascular	encefálico,	 insuficiência	cardíaca	
congestiva,	 insuficiência	 coronariana,	 hipertensão	
arterial e mortalidade por todas as causas nos idosos.

(B)	 A	 prevalência	 de	 apneia	 do	 sono	 é	 pequena	 nos	
idosos,	 sendo	 pico	 de	 prevalência	 aos	 40	 anos	 de	
idade.

(C) O tratamento correto pode reduzir a incidência 
de comprometimento cognitivo leve e reduzir a 
progressão de comprometimento cognitivo leve para 
síndrome demencial.

(D)	 A	 manifestação	 clínica	 da	 SAHOS	 em	 idosos	 é	
diferente do adulto jovem, porque os idosos não 
apresentam fadiga diurna.

(E) Idosos edêndulos apresentam melhor aderência 
e adaptabilidade à máscara com pressão positiva 
(CPAP).

QUESTÃO 32
A causa mais comum de prurido no idoso é

(A) pele xerótica.
(B) dermatite atópica.
(C) urticária.
(D)	 pênfigo.
(E) psoríase.

QUESTÃO 33
Paciente de 90 anos, portadora de demência 
de Alzheimer em fase avançada, totalmente 
dependente para atividades básicas de vida diária, 
é levada ao pronto atendimento anúrica há 1 dia, 
sonolenta  e com pressão arterial de 180 x 100. 
Durante a anamnese, o acompanhante referiu que 
devido a um quadro gripal, a paciente vem sendo 
medicada há 5 dias com celecoxibe 100 mg 2 x ao 
dia, prednisona 20 mg ao dia e descongestionante 
nasal a base de pseudoefedrina. Provavelmente, o 
quadro atual da paciente ocorreu em virtude de

(A) evolução natural da doença.
(B) infarto agudo do miocárdio.
(C) acidente vascular encefálico.
(D) hipertensão maligna.
(E)  iatrogenia. 

QUESTÃO 34
São critérios diagnósticos para exacerbação de 
doença pulmonar obstrutiva crônica:

(A)	 febre,	tosse	e	dor	torácica	ventilatório-dependente.
(B) piora aguda da tosse, febre e sonolência.
(C) piora aguda de dispneia, tosse e secreção pulmonar, 

com mudança no aspecto do escarro.
(D) tosse seca e sudorese noturna.
(E) dor precordial e vômitos.
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QUESTÃO 35
Assinale a alternativa correta sobre imunizações 
no idoso.

(A) A vacina antipneumocócica polissacarídica 23 
valente	é	capaz	de	estimular	a	imunidade	na	mucosa,	
reduzindo a colonização bacteriana.

(B) Nenhuma vacina antipneumocócica pode ser 
aplicada no mesmo momento em que a vacina contra 
influenzae.

(C)	 A	vacina	contra	 influenzae	não	reduz	mortalidade	na	
população.

(D) A vacina antipneumocócica conjugada 13 valente 
apresenta proteção secundária a indivíduos não 
vacinados.

(E) Ao indicar a vacina antipneumocócica conjugada 13 
valente,	deve-se	recomendar	reforço	após	cinco	anos.

QUESTÃO 36
Sobre osteoporose assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 mortalidade	 por	 fratura	 de	 quadril	 é	 maior	 em	
mulheres do que em homens. 

(B) O diagnóstico de osteoporose por meio da 
densitometria óssea difere em homens e mulheres. 
Em	 homens,	 a	 osteoporose	 é	 diagnosticada	 com	 T	
score menor que 3,0.

(C)	 A	 coleta	 de	 cálcio	 urinário	 não	 é	 obrigatória	 como	
avaliação laboratorial na osteoporose.

(D) Hipogonadismo, corticoterapia, doenças do 
aparelho	digestivo,	deficiência	de	vitamina	D,	uso	de	
anticonvulsivantes,	 abuso	 de	 álcool	 e	 hipercalciúria	
são	as	principais	causas	identificáveis	de	osteoporose	
no homem. 

(E) A pausa após período prolongado de bisfosfonato 
via	 oral	 (“férias	 da	 medicação”)	 deve	 ser	 realizada	
após 15 anos de uso, independente dos achados de 
densitometria óssea.

QUESTÃO 37
Paciente de 65 anos queixa-se de disúria e 
polaciúria há pelo menos 4 meses. Nunca realizou 
avaliação urológica. A melhor conduta neste caso 
é

(A) biópsia de próstata transretal devido à elevada 
incidência de câncer de próstata.

(B) solicitação de PSA total e, caso esteja elevado, 
encaminhar para biópsia de próstata transretal.

(C) solicitação de urina1 e urocultura devido à possibilidade 
de prostatite crônica.

(D) ultrassom de próstata via abdominal.
(E) cistoscopia.

QUESTÃO 38
Paciente de 88 anos, diabético há 20 anos, em 
uso de metformina 850 mg 2 x ao dia, glicazida 60 
mg ao dia e AAS 100 mg ao dia. Vem à consulta 
com exames mostrando clearance de creatinina 
estimado de 20ml/min, glicemia de jejum de 109 
mg/dL e hemoglobina glicada de 6,8%. Assinale a 

alternativa correta sobre este caso.
(A) O paciente atingiu o alvo do controle do diabetes, 

portanto o tratamento está correto.
(B) O paciente apresenta restrição ao uso da metformina 

devido à redução no clearance de creatinina. Assim, 
esta medicação deve ser suspensa.

(C) O alvo de controle do diabetes em idosos não difere do 
adulto jovem, uma vez que visa prevenir a ocorrência 
de lesões microvasculares.

(D) Este paciente deve ser rastreado para doenças 
cardiovasculares, mesmo que assintomático.

(E) A sulfonilreia deve ser suspensa devido à sua elevada 
toxicidade em idosos.

QUESTÃO 39
Médicos são frequentemente questionados sobre 
o prognóstico de pacientes que sofreram acidente 
vascular encefálico (AVC). Em relação ao assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) Na fase aguda, os principais fatores de mal prognóstico 
são a idade e a severidade da lesão neurológica.

(B) Infartos lacunares apresentam melhor prognóstico a 
curto,	médio	e	 longo	prazo	em	comparação	aos	não	
lacunares.

(C) A presença de depressão não muda o prognóstico.
(D) Deterioração neurológica precoce durante a fase aguda 

do AVC não tem correlação com morbimortalidade.
(E)	 A	disfagia	é	o	sintoma	de	pior	prognóstico.	Raramente	

os pacientes recuperam a capacidade de deglutir.

QUESTÃO 40
Com relação ao tratamento do tremor essencial, 
assinale a alternativa correta.

(A) O tremor essencial não melhora após ingesta de 
álcool.

(B)	 O	 tratamento	 mais	 eficaz	 é	 a	 aplicação	 de	 toxina	
botulínica.

(C) Todos os betabloqueadores podem ser prescritos, 
com respostas terapêuticas idênticas.

(D)	 Entre	 os	 anticonvulsivantes	 a	 primidona	 é	 a	 que	
apresenta melhor resposta terapêutica.

(E)	 O	propranolol	é	uma	droga	ultrapassada	no	tratamento	
do tremor essencial devido aos efeitos adversos 
intoleráveis.

QUESTÃO 41
Paciente feminino, de 75 anos, vem à consulta 
apresentando TSH de 8,5 mU/mL, T4 livre de 1,0 
ng/dL. Está assintomática. Deseja saber se o 
diagnóstico é hipotireoidismo e se precisa de 
tratamento. Qual alternativa melhor caracteriza 
este quadro?

(A)	 Trata-se	de	hipotireoidismo	subclínico	e	não	necessita	
de tratamento.

(B)	 Trata-se	de	hipotireoidismo	subclínico.	Deve-se	dosar	
o anticorpo antitireoperoxidase (anti TPO). Em caso 
positivo ou se a paciente evoluir com sintomas de 
hipotireoidismo, deve ser tratada com levotiroxina.
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(C)	 Deve-se	 realizar	 cintilografia	 de	 tireoide	 e	
ultrassonografia	 de	 tireoide,	 buscando	 nódulos	
hiperfuncionantes.

(D)	 Trata-se	de	hipotireoidismo	clássico	e	a	paciente	deve	
ser tratada com levotiroxina.

(E)	 Trata-se	de	hipotireoidismo	central	e	deve-se	realizar	
ressonância	de	sela	túrcica.	

QUESTÃO 42
Paciente masculino, 81 anos, vem sozinho à 
consulta com queixa de perda de memória. Não 
sabe precisar há quanto tempo apresenta este 
sintoma e descreve dificuldade para lembrar-se 
de compromissos e nomes de pessoas próximas. 
Perde muito tempo procurando objetos dentro 
de casa, pois não se lembra onde os guardou. É 
aposentado e nega dificuldades para lidar com 
dinheiro ou fazer compras. Sobre este caso, é 
correto afirmar que

(A) como o paciente não tem perda funcional o diagnóstico 
é	comprometimento	cognitivo	leve.

(B) queixas de memória são comuns no idoso. O 
diagnóstico	 mais	 provável	 é	 redução	 da	 reserva	
cognitiva normal do envelhecimento.

(C)  como o paciente teve a percepção subjetiva da perda 
de	memória	o	diagnóstico	mais	provável	é	depressão.

(D)	 o	quadro	é	característico	de	síndrome	demencial.
(E)	 não	é	possível	fazer	o	diagnóstico	sem	a	presença	de	

acompanhante	para	confirmar	ou	ampliar	as	queixas	e	
confirmar	capacidade	funcional.

QUESTÃO 43
O aumento na incidência de doenças neoplásicas 
ocorre em paralelo com o envelhecimento da 
população. Sobre câncer colorretal, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	 tomografia	 de	 abdome	 é	 um	 excelente	 método	
para detectar implantes peritoneais  pequenos e 
acometimento	linfonodal	no	pré-operatório.

(B) A  presença de sintomas no momento do diagnóstico 
indica melhor prognóstico 

(C)	 O	 câncer	 de	 colón	 apresenta	 sintomas	 específicos,	
com poucos diagnósticos diferenciais.

(D) Os sintomas decorrentes de câncer no cólon direito 
são, mais frequentemente, anemia ferropriva, diarreia 
e dor abdominal. 

(E) O antígeno carcinoembriogênico (CEA) tem valor 
diagnóstico	e	não	prognóstico	 	no	pré-tratamento	da	
doença. 

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa correta sobre o tratamento 
da úlcera péptica.

(A) Infecção persistente pelo Helicobacter Pylori (má 
aderência,	 resistência	 bacteriana),	 uso	 de	 anti-
inflamatórios	 não-hormonais,	 tabagismo	 e	 neoplasia	
constituem as principais causas de refratariedade ao 
tratamento	de	úlcera	péptica.

(B)	 A	 terapia	 com	 antissecretores	 na	 úlcera	 péptica	
gástrica não deve ultrapassar 30 dias devido à 
alcalinização da mucosa.

(C)	 O	uso	de	antissecretores	é	o	principal	tratamento	e	sua	
manutenção reduz a incidência de falha terapêutica 
independente da infecção pelo Helicobacter pilori.

(D)	 Devido	ao	elevado	grau	de	malignidade	das	úlceras	
pépticas	 duodenais,	 deve-se	 repetir	 endoscopia	
digestiva alta após 60 dias do tratamento.

(E)	 Apenas	pacientes	com	úlcera	péptica	duodenal	devem	
ser investigados quanto à presença de Helicobacer 
pylori.

QUESTÃO 45
Sobre o tratamento das síndromes demenciais, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Os	anticolinesterásicos	não	apresentam	eficácia	nos	
casos de demência frontotemporal  e demência na 
doença de Huntington.

(B) Donepezila não tem qualquer efeito sobre 
manifestações comportamentais das demências.

(C) Os antipsicóticos atípicos são seguros desde que 
utilizados em associação com antipsicóticos típicos.

(D)	 	 Rivastigmina	 é	 o	 anticolinesterásico	 que	 apresenta	
menor efeito colateral sobre o tubo digestivo.

(E) Os anticolinesterásicos devem ser suspensos após 
5 anos de uso ininterrupto devido à baixa ação nas 
fases avançadas da doença.

QUESTÃO 46
É princípio dos cuidados paliativos

(A) promover alivio da dor e qualquer sintoma que 
desencadeie sofrimento humano nas esferas físicas, 
psíquicas, emocionais, sociais.

(B) antecipar o processo de morte para alívio do 
sofrimento.

(C) iniciar medidas de conforto somente quando as 
medidas curativas não surtirem mais efeito.

(D) focar o cuidado no paciente, sem aproximar as famílias 
das	discussões,	a	fim	de	minimizar	o	sofrimento.

(E) promover a espiritualidade por meio do convencimento 
de determinada religião ao paciente, independente de 
suas crenças pessoais.
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QUESTÃO 47
A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) é uma 
entrevista sistematizada que visa melhorar 
o suporte ao paciente idoso, priorizando sua 
funcionalidade e qualidade de vida. Sobre essa 
avaliação, podemos afirmar que

(A) devido ao tempo prolongado para sua realização 
ela não deve ser feita em todos os pacientes, e sim 
naqueles com muitas comorbidades.

(B) a avaliação nutricional deve ser feita mediante a 
avaliação de dobras cutâneas. 

(C)	 se	a	funcionalidade	é	um	desfecho	então	não	devem	
ser	usados	 instrumentos	para	avaliar	este	critério	na	
AGA.

(D) para avaliação das comorbidades somente a 
quantidade	 é	 relevante	 e	 não	 a	 gravidade	 dessas	
comorbidades.

(E) a avaliação da funcionalidade social envolve a 
verificação	das	condições	ambientais,	disponibilidade	
e adequação de suporte familiar e social.

QUESTÃO 48
Sobre diabetes no idoso, assinale a alternativa 
correta.

(A) A	prevalência	de	diabetes	no	 idoso	é	menor	que	no	
adulto jovem.

(B) Evitar a hipoglicemia, a hipotensão e a interação 
medicamentosa em decorrência de polifarmácia são 
os alvos mais importantes em idosos frágeis que em 
pacientes	diabéticos	mais	jovens.	

(C) A hemoglobina glicada ideal para idosos frágeis e com 
menos	de	10	anos	de		sobrevida	é	menor	que	7	mg	/	
dL.

(D)	 A	hemoglobina	glicada	é	um	marcador	seguro	para	o	
controle de diabetes no idoso, mesmo em casos de 
anemia	e	insuficiência	renal	crônica.

(E) Pacientes idosos apresentam manifestações 
neurológicas de hipoglicemia (como tontura, fraqueza 
e confusão mental) menos intensas que os adultos 
jovens.

QUESTÃO 49
As mudanças anatômicas e funcionais do 
envelhecimento fisiológico sobre a capacidade de 
absorção, distribuição, metabolismo e excreção 
de fármacos possuem como exemplos o fato de 
que

(A) a	 absorção	 pode	 sofrer	 influências	 devido	 ao	
aumento do pH gástrico, alterações na motilidade 
gastrointestinal e pela redução na superfície de 
absorção.

(B)	 as	 mudanças	 na	 composição	 corporal	 dificilmente	
interferem na distribuição dos fármacos.

(C)	 a	redução	na	taxa	de	filtração	glomerular	só	interfere	
na excreção de drogas quando a creatinina está acima 
de 1,5 mg/dL.

(D) a sensibilidade tissular não muda a ponto de interferir 
na farmacodinâmica. 

(E) indivíduos idosos com provas de função hepática 
normais são capazes de metabolizar tão bem os 
fármacos quanto indivíduos mais jovens.

QUESTÃO 50
Assinale a alternativa correta sobre úlceras de 
pressão.

(A) Úlceras de pressão estágio IV acometem somente a 
epiderme	mais	superficial.

(B) Inevitavelmente, todo paciente acamado evoluirá com 
úlcera	de	pressão.	

(C)  Úlceras de pressão em estágio II são aquelas que 
surgem	como	vesículas,	abrasão	ou	úlcera	rasa	com	
extremidades	distintas,	podendo	ter	fibrose	precoce	e	
alteração na pigmentação.

(D) O tratamento desta patologia envolve somente 
cuidados	locais	independente	do	estágio	da	úlcera.

(E) As infecções secundárias geralmente são decorrentes 
de	 cepas	 únicas	 de	 bactérias,	 passiveis	 de	 serem	
isoladas em coleta com swab.



13 Cargo: Médico - Geriatria




