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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas. 

PARTE I – CONHECIMENTOS BÁSICOS

Lição de sabedoria

Um cientista muito preocupado com os problemas do

mundo passava dias em seu laboratório, tentando encontrar meios

de minorá-los. 

Certo dia, seu filho de 7 anos de idade invadiu o seu

santuário decidido a ajudá-lo. 

O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer o filho

brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível, procurou

algo que pudesse distrair a criança. De repente, deparou-se com

o mapa do mundo. Estava ali o que procurava. Recortou o mapa

em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou

ao filho dizendo:

— Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe dar o

mundo para consertar. Aqui está ele todo quebrado. Veja se

consegue consertá-lo bem direitinho. Mas faça tudo sozinho.

Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para recompor

o mapa. Passadas algumas horas, ouviu o filho chamando-o

calmamente. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do

filho. Seria impossível na sua idade conseguir recompor um mapa

que jamais havia visto. 

Relutante, o cientista levantou os olhos de suas

anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança.

Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços

haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível?

Como o menino havia sido capaz?

— Você não sabia como era o mundo, meu filho, como

conseguiu? 

— Pai, eu não sabia como era o mundo, mas, quando

você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro

lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo

para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei

do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que

eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a

folha e vi que havia consertado o mundo!

Autor anônimo. Mensagem que circulou por e-mail em fev./2004 (com adaptações).

Julgue os itens subseqüentes, quanto às idéias, à tipologia textual

e à grafia do texto Lição de sabedoria.

� O título justifica-se porque, em função dos fatos narrados,

depreende-se que o mundo só estará concertado quando

houver harmonia entre os homens.

� O texto, predominantemente descritivo, conta o espanto de

um homem diante da esperteza de seu filho.

� Os vocábulos “laboratório”, “santuário” e “vários” estão

escritos com acento agudo porque são palavras paroxítonas

terminadas em ditongo.

� O pai, cientifico, tomando consciência da impossibilidade de

o filho removê-lo de seu intento de pesquisador, buscou

alguma tarefa que pudesse fazer a criança partilhar de suas

atividades narrativas.

� O cientista, relutante ao erguer os olhos de suas anotações,

certamente julgando que encontraria um trabalho infantil,

admirado constatou que o mapa-múndi estava completo e

que os pedaços tinham sido postos em seus devidos lugares.

Julgue o emprego do sinal indicativo de crase nos itens que se

seguem.

� A busca de soluções capazes de propiciar à humanidade a

solução de seus problemas é o intuito maior de qualquer

indivíduo que se dedique à pesquisa científica.

� Aspirava à participar das atividades científicas do pai àquela

criança esperta.

� Ao constatar que, analisando à contraface da folha, existiam

as partes da figura humana à mostra, a criança conseguiu

desvendar à incógnita do desconserto do mundo.
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Texto I – itens de 9 a 30

Substantivo versus adjetivo

Além das denúncias de tráfico de influência,1

lavagem de dólares, prevaricação, sonegação de impostos,
nepotismo, fisiologismo e clientelismo político, outro tema
que se encontra no centro das discussões éticas e políticas no4

país é o papel da imprensa.
Acusam, do lado de lá, a imprensa, entre outras

coisas, de sensacionalista, injusta, partidária, tendenciosa,7

integrante do ficcional sindicato do golpe ou daqueles
segmentos interessados em destruir as instituições, como a
presidência da República.10

Para melhor avaliar o que ocorre hoje nessa relação
entre imprensa e governo, os jornalistas, cientistas políticos,
sociólogos e historiadores de amanhã terão mais isenção e13

muito o que pesquisar. Hoje, estamos todos envolvidos como
profissionais, como cidadãos. 

O senso profissional do jornalista mistura-se com16

sentimentos difusos de patriotismo, ódio, raiva, impotência,
esperança, descrença. O momento apresenta um quadro rico
em detalhes carregados de tensão. O conflito manifesta uma19

semântica, mediante a qual se tenta conquistar a opinião
pública. 

Os acusados, alvos de denúncias substantivas,22

partem para o contra-ataque, na tentativa de atingir seus
acusadores com frases adjetivas. De preferência,
desabonadoras. A tática não é nova. Quando Nero procurou25

alguém para responsabilizar pelo incêndio de Roma, não
titubeou. Escolheu os cristãos, vistos pelo imperador e sua
corte como inimigos políticos. Para preservar a instituição28

romana e a si próprio, Nero transferiu sua loucura para o
suposto ato dos cristãos.

Sempre se pode colher na história entre dominados31

e dominadores, governantes e súditos, situação e oposição,
instituição pública governamental e imprensa, entre outras
divisões maniqueístas, condutas assemelhadas. Na defensiva,34

quem tem o poder procura, diante de acusações substantivas,
desqualificar os inimigos com adjetivos.

Na revelação da divergência, do conflito e da ira37

pela palavra, procura-se esconder o que mais se manifesta na
realidade do discurso: a verdade. Aí, a imprensa apresenta-se
como veículo mais eficaz para distribuir as informações e as40

interpretações factuais. Sem os jornais independentes, há o
discurso político surdo. Uma contradição que nega a essência
e a natureza política, ou seja, o caráter público. 43

Com erros, até grandes, é a imprensa o canal mais
eficiente para revelar as verdades que se escondem em tantos
discursos, cenas de TV, papéis burocráticos, atos46

simbolicamente autoritários e totalitários. A imprensa, ao
contrário do discurso político, em que predomina a locução
adjetiva, tem por fundamento a revelação substantiva do49

cotidiano.
Marcel Cheida. In: Folha de S. Paulo, 26/7/1992 (com adaptações).

A partir das idéias e da tipologia do texto I, julgue os itens
seguintes.

	 O primeiro parágrafo delimita, em um enfoque ético, o
assunto tratado no texto: a discussão do papel social da
imprensa.

�
 Os parágrafos segundo, terceiro e quarto apresentam os
seguintes desdobramentos do problema, respectivamente: a
interpretação dos que detêm o poder, “do lado de lá” (R.6);
a visão dos intelectuais, entre eles o autor, e a compreensão
dos fatos pelo lado dos profissionais de imprensa.

�� O posicionamento do autor é reforçado no quinto parágrafo,
pela retomada da dicotomia apresentada no título,
exemplificada com dados colhidos da História.

�� O último período do texto expõe, recuperando as expressões
“locução adjetiva” e “revelação substantiva”, conclusões
acerca do assunto anteriormente delimitado.

�� Pelo encadeamento das idéias na construção textual,
constata-se que a matéria é apresentada sob a forma de uma
argumentação.

Com referência à grafia e à acentuação das palavras do texto I,
julgue os itens a seguir.

�� Agrupando-se algumas palavras das linhas 1 e 2 em função
das regras pelas quais elas são acentuadas, formam-se dois
grupos: a) “denúncias” e “influência”; b) “tráfico” e
“dólares”.

�� A vogal “i”, nas palavras “país” (R.5) e “maniqueístas”
(R.34), é acentuada porque está na sílaba tônica, formando
um hiato com a vogal anterior.

�� O vocábulo “senso” (R.16) admite, sem que ocorra mudança
de sentido, a grafia com a inicial “c”, como na expressão
censo populacional.

�� A escrita de “contra-ataque” (R.23) poderia ser feita sem
hífen, por analogia com “contradição” (R.42), sem que se
incorresse em erro de grafia. 

�� O vocábulo “cotidiano” (R.50) aceita também a grafia
quotidiano, devido à etimologia da palavra.

Julgue os itens seguintes, referentes ao emprego das classes de
palavras e à sintaxe da oração e do período no texto I.

�	 Na linha 7, os adjetivos “sensacionalista”, “injusta”,
“partidária” e “tendenciosa” referem-se à imprensa televisiva
exclusivamente, a quem é atribuído também o epíteto de
“sindicato do golpe” (R.8).

�
 O período “O senso profissional do jornalista mistura-se com
sentimentos difusos de patriotismo, ódio, raiva, impotência,
esperança, descrença.” (R.16-18) classifica-se como
composto por coordenação.

�� Ligam-se sintaticamente a “sentimentos difusos” (R.17) os
seguintes substantivos abstratos: “patriotismo”, “ódio”,
“raiva”, “impotência”, “esperança” e “descrença”.

�� O conector “Quando” (R.25) e o advérbio “Sempre” (R.31)
atribuem circunstância de tempo ao contexto em que estão
empregados.

�� No período “Para preservar a instituição romana e a si
próprio, Nero transferiu sua loucura para o suposto ato dos
cristãos.” (R.28-30), as palavras sublinhadas expressam
circunstâncias adverbiais de finalidade.
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Julgue a concordância, a regência e a pontuação, além da
manutenção do sentido dos parágrafos sexto e sétimo do texto I,
nas reescrituras apresentadas nos itens a seguir.

�� Sempre pode-se retirar da história aspectos semelhantes em
divisões maniqueístas, como nas condutas entre si de
dominados e dominadores, governantes e súditos, situação e
oposição, instituição pública governamental e imprensa.

�� Quem tem a defensiva do poder, procura diante de acusações
da substância, desqualificar os inimigos com adjetivos
periféricos. 

�� Revela-se à divergência da ira à palavra, por intermédio do
conflito, e procura-se, pela verdade, ocultar o que mais se
manifesta no discurso: a realidade.

�� A imprensa é apresentada, no e ao poder, como o veículo
mais eficiente à distribuição das comunicações e às
interpretações dos fatos. 

�� Existe o discurso político surdo, além da contradição
negadora da essência natural e política da coisa pública,
sempre que os jornais apregoam os fatos, com
independências.

Com base nos princípios de redação e correspondência oficiais,
julgue os itens a seguir, relativos ao texto I.

�	 O quinto parágrafo, da forma como se encontra no texto,
grafada entre aspas e indicando a autoria, porém sem a
indicação de parágrafo, comporta a transcrição para o corpo
de uma ata.

�
 O texto, citando a fonte de onde foi retirado, fará parte de
um relatório técnico, desde que transcrito em folha padrão

ofício.

No Brasil, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único
de Saúde (SUS). Acerca desse sistema, julgue os itens que se
seguem.

�� Os serviços de saúde privados podem participar do SUS em
caráter complementar.

�� Compete ao SUS ordenar a formação de recursos na área de
saúde.

�� Compete ao SUS coordenar a formulação da política de
saneamento básico e a execução das ações nela previstas.

�� Cabem à direção estadual do SUS o estabelecimento de
normas e a execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras.

�� A Programação Pactuada Integrada (PPI) é um instrumento
de gestão do SUS, elaborado pelo Ministério da Saúde e
aprovado pelos conselhos municipais e estaduais de saúde.

Com referência à gestão financeira do SUS, julgue os itens a
seguir.

�� Para receberem os recursos destinados à cobertura das ações
e dos serviços de saúde, municípios, estados e Distrito
Federal não precisam contar necessariamente com conselhos
de saúde.

�� Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica
ampliada estão também habilitados em gestão plena do
sistema municipal.

�� O reembolso das despesas com atendimentos prestados por
unidades públicas beneficiárias de planos privados de saúde
constitui fonte adicional de recursos do SUS.

�	 Os recursos de custeio da esfera federal destinados às ações
e aos serviços de saúde configuram o teto de financiamento
global, sendo o valor para cada estado e município definido
com base na PPI e correspondente à soma dos tetos
financeiros de assistência, vigilância sanitária, epidemiologia
e controle de doenças.

�
 Os valores financeiros transferidos a estados e municípios,
referentes a pisos, tetos, frações e índices, bem como as suas
revisões, devem ser negociados nas comissões intergestoras
bi e tripartite e aprovados pelos respectivos conselhos de
saúde.

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a
assegurar o direito à saúde. Com respeito a essa rede de proteção
social, julgue os itens que se seguem.

�� Um dos objetivos da seguridade social é a garantia de
universalidade do atendimento de saúde.

�� Na legislação brasileira, as ações e os serviços de saúde não
são considerados de relevância pública.

�� Segundo a Constituição Federal, as políticas econômicas
devem garantir redução de riscos de agravos à saúde.

Considerando os Programas de Agentes Comunitários de Saúde
e de Saúde da Família (PACS/PSF), julgue os itens subseqüentes.

�� Os agentes comunitários de saúde devem ser técnicos de
enfermagem treinados para desenvolver ações básicas de
saúde.

�� As equipes de saúde da família têm de ser obrigatoriamente
chefiadas por um profissional médico.

�� O PACS/PSF é uma estratégia de reformulação do modelo
assistencial em saúde no Brasil.

�� Cinco ações básicas de atenção à saúde da criança
apresentam comprovada eficácia: promoção do aleitamento
materno, acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento, imunização, prevenção e controle de
doenças diarréicas e de infecções respiratórias.

�� As unidades do PACS/PSF atendem, preferencialmente, a
uma demanda populacional espontânea sem delimitação
territorial.

A atenção humanizada à mulher, por ocasião do aborto, parto e
puerpério, compreende um conjunto de conhecimentos, práticas
e atitudes que visa à promoção do parto e nascimento saudáveis
e à prevenção de morbi-mortalidade materna e perinatal. Acerca
desse assunto, julgue os itens seguintes.

�	 A hospitalização no momento do trabalho de parto tem sido,
em grande parte, responsável pela queda da mortalidade
materna e neonatal no Brasil.

�
 O percentual de partos cesarianos no Brasil vem crescendo
de forma alarmante, chegando a ser, em média, na rede do
SUS, maior que o de partos normais.
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PARTE II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação a avaliação e cuidados em pacientes clínicos, julgue
os seguintes itens.

�� Enxaqueca, causa vascular de cefaléia mais comum,
predomina na população feminina e tem definida
predisposição genética.

�� A diplopia, causada por alteração unilateral da regulação do
diâmetro pupilar, está sempre relacionada a causas intra-
oculares.

�� A vacinação contra o tétano, eficaz em 85% dos casos na
prevenção da doença, deve ser administrada inicialmente em
3 doses seqüenciais e reforçada a cada 10 anos.

�� Anemia falciforme pode causar dor torácica, similar a
embolia pulmonar e infarto agudo do miocárdio, sendo
freqüentes as ocorrências de infarto pulmonar e de
pneumonia nessa síndrome.

�� Episódios febris vespertinos diários com temperatura entre
37 oC a 38 oC são característicos de ataques maláricos em
pacientes acometidos por P. falciparum. 

Paciente masculino, com 46 anos de idade, pardo,
queixa-se de palpitação, dispnéia aos médios esforços, ortopnéia,
de piora progressiva nos últimos 12 meses. Passou a apresentar
edema distal de membros inferiores há 3 meses.

Acerca desses sintomas, julgue os itens que se seguem. 

�� A doença de Chagas em fase crônica é diagnóstico
diferencial do quadro apresentado, e tem, nas alterações do
sistema de condução e da cardiomiopatia, as principais
causas de insuficiência cardíaca. 

�� Insuficiência mitral, cujos casos graves têm aspecto clínico
semelhante ao descrito, não induz a arritmias cardíacas e
tem sopro diastólico de baixa intensidade, que é irradiado
predominantemente nos vasos cervicais.

�� O diagnóstico diferencial de cardiomiopatia isquêmica aguda
é pertinente, pois o paciente apresenta sintomas
principalmente de edema e ortopnéia por congestão
pulmonar.

�	 O tratamento com inibidores da enzima de conversão de
angiotensina tem papel importante na prevenção de
insuficiência cardíaca associada ao infarto agudo do
miocárdio, como a descrita, reduzindo o risco de novo
infarto e de insuficiência cardíaca.

�
 A terapia de insuficiência cardíaca com diuréticos pode ser
subitamente substituída, com nítida vantagem, por inibidores
de enzima de conversão da angiotensina. 

Acerca dos conhecimentos de farmacologia e terapêutica, julgue
os itens em seguida.

�� A farmacodermia exantemática, causada por quadro alérgico
a fármacos, como sulfa, penicilina e derivados, tem
aparecimento entre 1 semana, após o início do uso, e 2
semanas após a interrupção do tratamento.

�� O esquema terapêutico contra a tuberculose recomendado
pelo Ministério da Saúde em todo Brasil para pacientes
adultos, acima de 45 kg, virgens de tratamento, divide-se em
rifampicina 600 mg/kg/dia, Izoniazida 400 mg/kg/dia e
pirazinamida 2.000 mg/kg/dia durante 2 meses, mantendo-se
em seguida rifampicina e isoniazida por mais 4 meses.

�� A dose de vancomicina para pacientes com insuficiência
renal em diálise deve ser reduzida para 0,5 g a cada 24
horas.

�� Entende-se como meia-vida de uma substância o tempo
necessário para a eliminação de 50% da sua quantidade
inicial administrada. 

�� A associação entre digitálicos e diuréticos com ação em alça
de Henle é absolutamente segura, pois, ao poupar potássio,
não aumenta o risco de intoxicação digitálica.

Um indivíduo procurou atendimento médico porque
verificou que suas fezes estavam escurecidas já havia 1 semana
e ele tem sentido dor epigástrica pré e pós-prandial, há 3 meses.
Ingere, em média, meia garrafa de bebidas destiladas diariamente.
Durante exame clínico, constatou-se fígado palpável no RCD e
doloroso, percebeu-se também, à percussão, espaço de Traube
maciço e a presença de ascite e icterícia. 

A partir do quadro clínico descrito, julgue os itens subseqüentes.

�� Pacientes portadores de cirrose hepática, tendo clínica de
hipertensão portal ,  apresentam sangramento
predominantemente de varizes da transição gastroesofágica,
com melena.

�� Há fortes evidências de que a hepatite C crônica acelera a
cirrose alcoólica, detectada pela presença de Anti-HBc
positiva.

�� Gamaglutamiltransferase é o exame laboratorial de eleição
para o monitoramento de gravidade e prognóstico da
hepatopatia alcoólica.

�	 A síndrome hepatorrenal caracteriza-se por insuficiência
renal associada à hepatopatia grave, sem anormalidade
intrínseca do rim. 

�
 A hemorragia digestiva alta é caracterizada por hematêmese
e melena, tendo sua origem em local próximo ao ângulo de
Treitz.

Paciente masculino, com 17 anos de idade, foi atendido,
apresentando quadro súbito de edema, mal-estar e alteração de
coloração de urina, que se tornou escura. No exame, constatou-se
que sua PA era de 150 mmHg × 100 mmHg. Há 3 semanas, teve
quadro importante de faringite.

Considerando o caso exposto, julgue os itens a seguir.

�� O caso descrito coincide com quadro de glomerulonefrite
pós-estreptocócica B hemolítica do grupo A.

�� Paciente com síndrome nefrítica apresenta quadro
laboratorial de proteinúria acima de 2 g/m2/dia.

�� Nos casos de glomerulonefrite pós-estreptocócica, a ASLO
e as frações 3 e 4 ( C3 e C4) são os melhores marcadores
laboratoriais para o acompanhamento evolutivo do caso.

�� No caso considerado, corticoterapia agressiva deve ser
instituída imediatamente para preservação da função renal.

�� No caso em apreço, antibioticoterapia deve ser instituída
apenas se a infecção ainda estiver presente no momento do
exame.
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Uma paciente refere ter notado aumento de peso,
rouquidão, constipação intestinal e intolerância ao frio. Expõe
ainda ter percebido queda de cabelos anormal e irregularidade
menstrual.

Considerando o relato apresentado, julgue os itens seguintes.

�� Níveis séricos de T3 e T4 baixos são compatíveis com o
quadro descrito. 

�� Arritmias cardíacas, como taquicardia supraventricular, são
peculiares ao quadro apresentado.

�� Achado laboratorial de TSH elevado é incompatível com o
estado clínico da paciente.

�	 A tireoidite de Hashimoto tem ligação direta com o quadro
clínico da paciente.

�
 Iodine e propiltiouracil devem ser  utilizados no tratamento
da paciente.

Uma paciente com 35 anos de idade queixa-se de dor
articular nas mãos, nos tornozelos e nos joelhos; as dores são
piores pela manhã, e estão associadas a fadiga e alterações
menstruais, há pelo menos 6 meses. A paciente confirmou a
existência de casos de artropatia na família.

Julgue os itens a seguir, acerca do caso apresentado.  

�� A paciente preenche critérios clínicos para diagnóstico de
artrite reumatóide. 

�� Não deve ser indicado diagnóstico diferencial de lúpus
eritematoso sistêmico, cujo quadro inicial não tem
semelhança com o descrito acima.

�� Anticorpos antinucleares são patognomônicos de síndrome
de Sjogren, cujo início clínico é semelhante ao descrito.

�� A paciente encontra-se na faixa etária epidemiológica do
lúpus eritematoso sistêmico.

�� Erosões ósseas podem estar evidentes em exames
radiológicos já no primeiro ano de evolução, em casos de
artrite reumatóide.

Um paciente, ao ser atendido, relata ter febre e diarréia
iniciadas há 48 horas. Queixa-se também de odinofagia. Aparenta
acometimento significante do estado geral, estando pálido,
emagrecido e desidratado. Tem lesões labiais e orais em placas
brancacentas e tosse produtiva, com secreção amarelada. Afirma
ter hábitos bissexuais promíscuos e não utilizar preservativos na
maioria de suas relações sexuais. O teste para HIV solicitado na
admissão teve resultado positivo.

Julgue os itens em seguida, considerando o relato acima.

�� A pneumonia por Pneumocistis carinii é a doença pulmonar
mais freqüente em casos avançados de HIV.

�� As lesões labiais e orais descritas são decorrentes da
manifestação do sarcoma de Kaposi.

�� Os pacientes HIV-positivos acometidos por tuberculose
geralmente respondem satisfatoriamente à terapêutica
antituberculosa convencional.

�	 Os episódios de diarréia em quadros avançados geralmente

correspondem a infecções por amebas e giárdias. 

	
 O teste diagnóstico para HIV é realizado mediante o

consentimento do paciente e o resultado é mantido em  sigilo

social.

Um paciente sofrendo de vômitos alimentares,

inicialmente aquosos, mas recentemente associados a episódios

de diarréia líquida e fétida com 5 episódios nas últimas 6 horas,

encontra-se desidratado, prostrado e febril. O paciente também

afirma não haver urinado nas últimas 4 horas.

Considerando o relato acima, julgue os itens subseqüentes.

	� As principais perdas digestivas de eletrólitos no episódio

acima são de sódio, potássio e bicarbonato, devendo ser

repostas por via endovenosa.

	� A reposição oral deve ser mantida, mesmo que o paciente

continue apresentado episódios de vômitos refratários.

	� O bicarbonato de sódio deve ser reposto no intuito de manter

o pH superior a 7,45.

	� Os eventos diarréicos agudos por intoxicação alimentar

geralmente são resolvidos espontaneamente, porém,

antibioticoterapia empírica deve ser empregada caso se

mantenham febre e dor abdominal.

	� Hipocalcemia é encontrada nos quadros de enterite

prolongada associada a alcalose metabólica.

Julgue os itens que se seguem, a respeito dos aspectos éticos e

humanitários do exercício da Medicina. 

	� Não será autorizada a pesquisa médica em paciente, mesmo

que lhe seja benéfica, sem o seu consentimento pessoal ou de

representante legal.

	� É permitido ao médico revelar fatos de que tenha

conhecimento em virtude do exercício da profissão, caso seja

intimado a depor como testemunha. 

	� É direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que,

embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de

sua consciência. 

		 Cerca de 20% da população idosa que vive em comunidade

apresenta sintomas depressivos significativos, os quais têm

sua prevalência entre aqueles com doenças físicas e

institucionalizadas. 

�

 Arreflexia, observada clinicamente por critérios que afastem

sedação, associada a traçado eletroencefalográfico

isoelétrico são indicadores para o diagnóstico de morte

encefálica.
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Um paciente tabagista, que fuma em média 30 cigarros

ao dia, queixa-se de desconforto respiratório e mal-estar. Tem

tosse produtiva com secreção amarelada, quadro que ele afirma

ter piorado nos últimos 5 dias. Ao exame, verifica-se que seu

tórax está dilatado em seu diâmetro ântero-posterior e látero-

lateral, com diminuição difusa do murmúrio vesicular e sibilos

expiratórios universalmente audíveis.

Acerca do quadro clínico apresentado e das doenças pulmonares,

julgue os itens subseqüentes.

�
� Expectorantes e supressores de tosse devem ser prescritos de

imediato, sendo de rotina essa indicação para pacientes

portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

�
� Corticoterapia está proscrita para esses casos, pois os

pacientes têm as vias aéreas colonizadas e freqüentemente

falecem de pneumonias graves.

�
� As medicações colinérgicas são mais apropriadas do que as

agonistas B2 para o tratamento de pacientes portadores de

DPOC.

�
� Sessões de reabilitação pulmonar em grupo são mais

eficientes e servem para recuperar a auto-estima e o controle

respiratório do paciente.

�
� Em casos de bronquite crônica e enfisema, a espirometria

com a análise do VEF1 não tem valor prognóstico e

geralmente causa mal-estar no paciente.

Julgue os itens que se seguem, conforme as diretrizes de

2000 para a ressuscitação cardiorrespiratória.

�
� O bicarbonato de sódio deve ser administrado imediatamente

ao início das manobras de ressuscitação, na dose de

1 mEq/kg de peso do paciente.

�
� As manobras de ressuscitação devem obedecer a algoritmos

rigorosos, que visam a manutenção da permeabilidade de

vias aéreas, a ventilação adequada do paciente e a

reanimação circulatória por compressão torácica.

�
� A lidocaína deve ser administrada continuamente, por via

endovenosa, para a prevenção de taquiarritmias

ventriculares.

�
	 A desfibrilação precoce aumenta a sobrevida de pacientes

submetidos a ressuscitação cardiorrespiratória em até 30%.

��
 O gluconato de cálcio deve ser administrado diluído, por via

endovenosa e nos intervalos das cardioversões, com intuito

de estabilizar a condução ventricular.

Com relação às condutas em emergência, julgue os itens a seguir.

��� A administração precoce de antibioticoterapia, como a

azitromicina, em pacientes com DPOC exacerbado é medida

eficaz contra a ocorrência de pneumonia grave associada.

��� A administração de insulina regular por via endovenosa a

1U/kg/h é a primeira medida terapêutica a ser tomada no

tratamento de paciente inconsciente, idoso, portador de

diabetes, pelo risco de estar se desenvolvendo um coma

hiperosmolar não-cetótico.

��� A amiodarona é considerada a medicação de eleição para o

tratamento de paciente com extrassistolia ventricular

múltipla.

��� No tratamento de pacientes em crise hipertensiva associada

a distúrbios anginosos, a nifedipina por via sublingual é a

medicação de eleição, devendo ser repetida até serem

atingidos níveis de pressão diastólica inferiores a 90 mmHg.

��� O tratamento dialítico deve ser imediatamente indicado para

o paciente anúrico com creatinina sérica de 4 mg% e

potassemia acima de 5 mEq/L.

Julgue os itens seguintes, referentes a procedimentos

diagnósticos complementares.

��� São contra-indicados o cateterismo e a angiografia cardíacos

em pacientes portadores de doença arterial coronariana,

após reanimação de parada cardíaca.

��� O diagnóstico e o tratamento de pacientes com  hemorragias

digestivas altas são realizados prioritariamente por

endoscopia digestiva. 

��� A angiorressonância magnética sem contraste é um método

importante para a visualização de vasos distais e pequenos

aneurismas, com tamanho inferior a 3 mm.

��	 A tomografia computadorizada do abdome é a melhor opção

não-invasiva para diagnóstico e acompanhamento das

coleções intraperitoneais.

��
 O ecodoppler transcraniano fornece nítidas imagens da

vasculatura cerebral, sendo o método de eleição para

avaliação de pequenos acometimentos vasculares.
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