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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência
humana.

LÍNGUA PORTUGUESA
Pensando livremente sobre o livre arbítrio
Marcelo Gleiser

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares,
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a
Maria ou não?
A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas
neurociências estão mudando isso de forma radical,
questionando a própria existência de nossa liberdade de
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente,
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a
mente se dar conta disso.
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.
A situação é complicada por várias razões. Uma delas
é que não existe uma definição universalmente aceita
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que
leva a ela.
Por outro lado, é possível que algumas de nossas
decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo,
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada
pelos filósofos.
Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...são ponderações longas...”, funciona como
predicativo.
Em “...tomo café com açúcar...” funciona como
complemento nominal.
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar
após o verbo.
Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica
acréscimo.
Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso
controle...”, expressa modo.

QUESTÃO 02
A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A)
bar – rei – ra.
(B)
pes – so – as.
(C)
ci – en – tes.
(D)
ne – u – ro – nal.
(E)
fi – ló – so – fos.
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada
funciona como
complemento nominal.
predicativo do sujeito.
predicativo do objeto.
adjunto adnominal.
objeto indireto.

QUESTÃO 04
Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
filósofos a expressão
(A)
alguém.
(B)
magnética.
(C)
decisões.
(D)
açúcar.
(E)
ilusão.
QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico, por
apesar de.
como.
porquanto.
embora.
à medida que.
Cargo: Médico - Pneumologia

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

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome
destacado retoma
decisões diferentes.
ponderações longas.
níveis diferentes.
escolha.
confusão.

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona
como adjunto adnominal.
(B)
Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome
indefinido.
(C)
Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa
tempo.
(D)
Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser
retirada a expressão sendo.
(E)
Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser
substituída por terá de.
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Observando o calendário de 2014, observamos que
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sábado.
Domingo.

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08
Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção
expressa
(A)
tempo.
(B)
consecução.
(C)
conclusão.
(D)
modo.
(E)
condição.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?
R$ 280,00.
R$ 250,00.
R$ 200,00.
R$ 180,00.
R$ 150,00.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
classificado corretamente.
(A)
“...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B)
“...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C)
“Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D)
“...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E)
“...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um professor de matemática passou dois trabalhos
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos
que quisessem poderiam fazer os dois por uma
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?
10%.
20%.
30%.
40%.
50%.

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona
como objeto indireto.
(B)
Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona
como objeto indireto.
(C)
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa
contraste.
(D)
Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa
dúvida.
(E)
Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa
modo.

35; 42; 49; 56;...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o sétimo termo desta sequência?
63.
65.
70.
75.
77.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de
matemática”?
Nenhum aluno gosta de matemática.
Existem alunos que gostam de matemática.
Existem alunos que não gostam de matemática.
Pelo menos um aluno gosta de matemática.
Apenas um aluno não gosta de matemática.
Cargo: Médico - Pneumologia

(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao
Conselho de Administração
(A)
admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais
atos compreendidos na administração de pessoal,
de acordo com as normas e critérios previstos em
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta
atribuição no todo ou em parte.
(B)
fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.
(C)
aprovar o regimento interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, que deverá conter, dentre
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente,
para fins de aprovação de operações.
(D)
deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social
da EBSERH.
(E)
autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH,
assinale a alternativa correta.
Não há necessidade de realização de concurso público.
A EBSERH somente fará contratação mediante concurso
público.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo sem determinação de
tempo.
A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar
mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados
às suas competências mediante contrato com as
instituições federais de ensino ou instituições
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011,
consideram-se instituições congêneres
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde.
as instituições privadas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de
apoio ao Conselho de Administração.
apoio ao Conselho Fiscal.
apoio à Diretoria Executiva.
controle social.
consulta.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de
Saúde são
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
assistência social.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
previdência social.
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22
De acordo com a Constituição Federal, constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
diferenciação dos benefícios e serviços em relação às
populações urbanas e às populações rurais.
(E)
diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministério da Previdência Social.
Ministério da Saúde.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada
ao
Ministério da Defesa.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ministério da Educação.
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QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial, denominam-se
(A)
Portas de Entrada.
(B)
Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C)
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D)
Atenção Primária.
(E)
Atenção Psicossocial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

(A)
(B)

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das ações
e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão
destinados
pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetandose o restante aos Municípios.
pelo menos cinquenta por cento, aos Estados,
afetando-se o restante aos Municípios.

(C)

(D)
(E)

Sobre a tuberculose pulmonar, assinale a
alternativa correta.
A
tuberculose
pulmonar
primária
acomete
predominantemente adultos.
A mudança de coloração da urina para alaranjada ou
avermelhada, durante o tratamento com esquema
básico, requer suspensão imediata de todas as
medicações em uso.
O tratamento atual para todos os casos novos de
tuberculose é composto de 2 meses de rifampicina,
isoniazida, pirazinamida e etambutol + 4 meses de
rifampicina e isoniazida.
Em gestantes, está contraindicado o uso de
rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etionamida.
O tabagismo não está associado a maior taxa de
recidiva de tuberculose pulmonar.

QUESTÃO 27
Sobre micoses pulmonares, assinale a alternativa
correta.
(A)
Itraconazol e sulfametoxazol+trimetoprim podem ser
usados no tratamento da Paracoccidioidomicose.
(B)
A Paracoccidioidomicose predomina em mulheres,
sendo a forma aguda a mais frequente.
(C)
O achado de Candida albicans em secreção traqueal
é sempre considerado infecção e o tratamento deve
ser realizado com itraconazol.
(D)
A criptococose pulmonar em pacientes com HIV/ SIDA
deve ser tratada sempre com Anfotericina B.
(E)
O tratamento de aspergilose broncopulmonar alérgica
deve ser feito sempre com itraconazol.

QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a
participação complementar, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
(B)
A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
(C)
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(D)
Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
(E)
Os proprietários, administradores e dirigentes
de entidades ou serviços contratados deverão
necessariamente exercer cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 28
Sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC) assinale a alternativa correta.
(A)
A radiografia de tórax é sempre alterada em todos os
estádios da doença.
(B)
É uma doença caracterizada pela obstrução reversível
das vias aéreas e o principal tratamento farmacológico
consiste no uso associado de broncodilatadores
inalatórios de curta duração e corticosteroides.
(C)
Corticosteroides estão indicados em todos os estádios
da doença.
(D)
A cessação do tabagismo é medida fundamental e
deve sempre ser estimulada.
(E)
A espirometria indica DPOC grave, quando a relação
VEF1/CVF for menor que 70% ou VEF1 menor que
60%.
QUESTÃO 29

(A)
(B)

6

Assinale a alternativa correta sobre Pneumonia
Adquirida na Comunidade (PAC).
Tosse produtiva e febre são sintomas sempre
presentes nos pacientes com PAC.
Antibióticos macrolídeos são medicamentos que não
podem ser utilizados isoladamente no tratamento da
Cargo: Médico - Pneumologia

PAC leve.
A vacina antipneumocócica polivalente R23 está
indicada somente para adultos com fatores de risco
e sua resposta imunológica ocorre uniformemente em
todos os indivíduos vacinados.
A confirmação da cura da PAC deve ser realizada pelo
radiograma de tórax e hemograma.
Preconiza-se o tratamento empírico baseado no
conhecimento dos agentes mais prevalentes para PAC
leve. A identificação do agente etiológico é possível
em menos de 50% dos casos e por isso não deve ser
realizada rotineiramente.

(C)

QUESTÃO 30
Assinale alternativa correta sobre derrames
pleurais.
(A)
Todo derrame pleural deve ser tratado através de
toracocentese ou drenagem pleural, independente de
seu tamanho ou causa.
(B)
Derrame pleural recidivante secundário à neoplasia
pulmonar, após realização de várias toracocenteses,
deve ser tratado sempre através de pleurodese por
cirurgia vídeoassistida.
(C)
Derrame pleural de pequeno volume, secundário
a trauma torácico, sempre deve ser tratado com
drenagem pleural em selo d’água.
(D)
A dosagem de Adenosina deaminase com valor de
corte >40UI/L deve incluir como diagnóstico diferencial
tuberculose pleural, artrite reumatoide, empiema e
linfomas.
(E)
Pneumonia, tuberculose e doenças do colágeno são
causas frequentes de transudatos.

(B)

(C)

(D)
(E)

(D)
(E)

QUESTÃO 33

(A)

(C)

(D)

(E)

(B)

(C)

(D)

(E)

Sobre Asma, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

Sobre o tabagismo, assinale alternativa correta.
Vareneclina, bupropiona e nortriptilina são todos
fármacos de primeira linha para cessação do
tabagismo.
O aconselhamento breve a todo paciente tabagista,
durante 3 a 10 minutos em qualquer atendimento
não está recomendado por não aumentar a taxa de
abandono.
São contraindicações ao uso de terapia de reposição
de nicotina: gestação, infarto agudo do miocárdio há 2
semanas, arritmia, angina instável e acidente vascular
encefálico.
A terapia combinada apresenta amplo aumento na
taxa de cessação do tabagismo. A combinação mais
usada é vareneclina com terapia de reposição de
nicotina.
A nortriptilina representa a primeira escolha para
fumantes com elevado grau de dependência na escala
de Fagerstrom.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32

(A)
(B)

Assinale alternativa correta sobre doenças
supurativas.
O abscesso pulmonar deverá sempre ser tratado com
antibioticoterapia e broncoscopia para aspiração de
secreção.
O tratamento da fibrose cística inclui antibioticoterapia
e suporte nutricional. Exercícios, agentes mucolíticos,
broncodilatadores e antiinflamatórios não possuem
benefício ao paciente.
A azitromicina pode ser usada de maneira prolongada
no tratamento das bronquiectasias, mas sem redução
na quantidade e gravidade das exacerbações.
O tratamento do abscesso pulmonar com
antibioticoterapia deve ser prolongado e não inferior
a 4 semanas, acompanhado de fisioterapia para
drenagem das secreções. A broncoscopia não deve
ser realizada rotineiramente em todos os pacientes
para aspiração de secreção.
O abscesso pulmonar deve ser tratado sempre com
quinolonas por via endovenosa.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

(A)

Os teratomas são frequentemente benignos e o
tratamento é expectante.
O lipoma é o tumor mais frequente do mediastino
anterior.
Os tumores neurogênicos são os mais frequentes do
mediastino anterior.

Assinale a alternativa correta sobre os tumores de
mediastino.
O timoma é o tumor mais comum do mediastino
posterior.
O linfoma mediastinal mais comum é o linfoma
Hodgkin.
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I.

Medicamentos beta-2 agonistas orais de
longa duração, isoladamente, são fármacos
de primeira escolha no tratamento
ambulatorial da asma leve controlada.

II.

Na asma mediada por exercício, quando
essa é a única manifestação da doença,
podem ser usados para alívio dos sintomas
fármacos beta-2 agonistas inalatórios de
curta ou longa duração, antes ou logo após
o exercício.

III.

O tabagismo não interfere no controle da
asma.

IV.

Os antileucotrienos possuem excelente
ação broncodilatadora.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.

Cargo: Médico - Pneumologia

QUESTÃO 35
Sobre tromboembolismo pulmonar (TEP), analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s).

I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38

(A)

O tratamento para TEP agudo pode ser
iniciado imediatamente com heparina
quando a suspeita clínica é intermediária ou
alta, antes da confirmação do diagnóstico.

(B)
(C)
(D)

Pacientes com escore de Wells entre 2 e
6 apresentam baixa probabilidade clínica
para TEP.

(E)

Assinale a alternativa correta em relação à
Síndrome de Apneia e Hipopneia do Sono (SAHOS).
A SAHOS é caracterizada por episódios recorrentes de
obstrução parcial ou completa das vias respiratórias
durante o sono.
O BIPAP é o melhor tratamento para apneia do sono.  
A SAHOS não tem relação com obesidade.
Hipertensão arterial sistêmica não tem relação com
aumento da probabilidade de ocorrência da SAHOS.
Rinite alérgica, tabagismo e uso de benzodiazepínicos
não interferem com a SAHOS.

QUESTÃO 39

A trombólise deve ser realizada em todos os
pacientes hemodinamicamente instáveis.

Sobre doenças ocupacionais, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta as corretas.

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
Apenas II e III.
Apenas III.

I.

Trabalhador da indústria química com
exposição a vapores têm risco de asma
ocupacional.

II.

Silicose é uma doença ocupacional
frequente entre trabalhadores expostos a
jatos de areia.

III.

Bagaçose é uma doença ocupacional
causada pela exposição a bagaço de cana
mofado.

IV.

A silicose é a principal causa de óbitos por
pneumoconioses no Brasil.

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Sobre hipertensão pulmonar (HP), assinale a
alternativa correta.
O ecocardiograma é o exame definitivo no diagnóstico
de hipertensão pulmonar.
O transplante pulmonar é indicado para tratamento de
HP classe funcional II.
Doença pulmonar obstrutiva crônica e as doenças
intersticiais pulmonares podem evoluir com HP
e o tratamento deve ser feito de forma idêntica à
hipertensão arterial pulmonar idiopática.
O cateterismo da artéria pulmonar é o método mais
confiável e preciso no diagnóstico de hipertensão
pulmonar.
É recomendada a utilização de sildenafila para todos
os pacientes com HP.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(A)

Assinale a alternativa correta em relação às
pneumopatias intersticiais difusas.
Pneumonia intersticial descamativa não está
relacionada ao tabagismo e apresenta distribuição
bronquiolocêntrica.
Pneumonia intersticial não específica apresenta
opacidades heterogêneas e tem prognóstico
semelhante à fibrose pulmonar idiopática.
Bronquiolite respiratória é mais frequente em homens
tabagistas e seu prognóstico é bom, geralmente
regredindo após cessação do tabagismo. Pode
eventualmente evoluir para fibrose pulmonar.
Pneumonia em organização criptogênica ou BOOP não
apresenta boa resposta com uso de corticosteroides
orais.
A fibrose pulmonar idiopática deve ser tratada com
corticoide oral em altas doses.

(B)

(C)

(D)
(E)
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Assinale a alternativa correta.
No paciente portador de DPOC em insuficiência
respiratória, não está indicado o uso de ventilação não
invasiva.
Em paciente portador de DPOC e diabetes melitus,
não se deve usar corticoide oral ou parenteral nas
exacerbações devido ao possível aumento da
glicemia.
Em pacientes portadores de DPOC ou asma
apresentando insuficiência respiratória, pode ser
utilizada ventilação não invasiva em conjunto com
medidas farmacológicas.
O uso de ventilação não invasiva está contraindicado
em pacientes com edema agudo pulmonar.
Na crise asmática, deve-se usar primeiramente
aminofilina por via endovenosa e, caso não haja
melhora, iniciar fármacos beta-2 agonistas por via
inalatória.

Cargo: Médico - Pneumologia

QUESTÃO 41

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa correta.
Sempre deve ser realizada broncoscopia de urgência
nos casos de hemoptise decorrente de bronquiectasia
infectada.
Hemoptise maciça cursa com risco de morte e a
broncoscopia é uma medida diagnóstica e terapêutica.
Doença do refluxo gastroesofágico não apresenta
implicações no sistema respiratório.
No grande queimado não é necessário realizar
broncoscopia para retirada de coágulos e avaliação
das vias aéreas.
Arritmia cardíaca grave não é contraindicação de
broncoscopia.

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 42

QUESTÃO 45

Sobre neoplasias de vias aéreas, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
I.

A ressecção cirúrgica é o tratamento de
escolha nas neoplasias benignas de vias
aéreas inferiores.

II.

O carcinoma epidermoide representa 95%
das neoplasias malignas da laringe.

III.

Carcinoma verrucoso e condrossarcoma
são tumores malignos raros da laringe.

IV

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

(B)

(C)

(D)
(E)

Assinale alternativa correta sobre tosse.
Tosse crônica apresenta duração entre 2 e 4 semanas.
A tosse sempre deverá ser tratada com corticoide oral.
As causas mais comuns de tosse são síndrome da
tosse de vias aéreas superiores ou gotejamento pósnasal, doença do refluxo gastroesofágico e asma.
As causas mais comuns de tosse são infecciosas.
A tosse é rara em pacientes portadores de doenças
intersticiais pulmonares.

QUESTÃO 46

(A)

Carcinoma bronquioloalveolar é o tipo
histológico
com
maior
rendimento
diagnóstico na biópsia transbrônquica.

(B)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(C)

(D)

QUESTÃO 43

(A)

Sobre função pulmonar, assinale a alternativa
correta.
Considera-se resposta significativa ao broncodilatador
aumento de 5% no VEF1 em relação ao basal.
A capacidade pulmonar total (CPT) pode estar reduzida
nas doenças intersticiais fibrosantes e nas doenças
que reduzem a complacência da caixa torácica.
Considera-se resposta positiva no teste de
broncoprovocação aumento de 20% no VEF1 em
relação ao basal.
A espirometria permite a quantificação do volume
residual e o cálculo da capacidade pulmonar total.
O VEF1 é considerado a variável primária para
classificação de distúrbios ventilatórios restritivos.

Sobre avaliação pré-operatória pulmonar e risco
cirúrgico assinale a alternativa correta.
A reposição de nicotina pode ser utilizada no
pós-operatório imediato em tabagistas que não
conseguiram abandonar o hábito no período préoperatório.
Pacientes obesos portadores de apneia e hipopneia
do sono candidatos à cirurgia bariátrica devem
realizar tratamento por pelo menos 8 meses antes do
procedimento.
Paciente portador de asma controlada tem incidência
de
complicações
pulmonares
pós-operatórias
inferiores ao paciente não pneumopata.
A DPOC não apresenta incidência elevada de
complicações pós-operatórias pulmonares.
Nos portadores de doenças pulmonares fibrosantes,
a utilização de anestesia geral e ventilação mecânica
não aumentam o risco de exacerbação do processo
inflamatório e desenvolvimento de lesão pulmonar
aguda.

(E)

Sobre asma, assinale a alternativa correta.
Formoterol ou salmeterol isoladamente são
medicações de escolha no tratamento ambulatorial da
asma moderada controlada.
Antileucotrieno deve sempre ser usado em todos os
tipos de asma.
A associação de fármacos beta-2 agonistas inalatórios
de longa duração e corticoides inalatórios é menos
eficaz e tem mais efeitos colaterais do que a associação
de corticoides inalatórios com metilxantinas na asma
moderada.
Corticoide oral é a melhor opção no controle
ambulatorial da asma leve.
Corticoides inalatórios são a primeira opção no
tratamento ambulatorial da asma leve, pois diminuem
a hiperresponsividade das vias aéreas, a mortalidade
e a gravidade das exacerbações.

QUESTÃO 47

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa correta sobre pneumonia
adquirida na comunidade (PAC).
Sempre coletar lavado broncoalveolar dos pacientes
internados com PAC para isolamento do agente
etiológico.
Necessidade de ventilação mecânica e presença de
choque séptico são critérios absolutos para tratamento
em UTI da PAC grave.
A radiografia de tórax serve para avaliação de
prognóstico e deve ser usada como padrão de cura.
O pneumococo nunca está relacionado com PAC
grave.
A bactéria mais frequentemente isolada é o
Staphylococcus aureus em todas as faixas etárias.
Cargo: Médico - Pneumologia

QUESTÃO 48

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(E)

Assinale a alternativa correta sobre tuberculose
(TB).
Em indivíduos HIV negativos a forma mais comum
de TB extrapulmonar é o acometimento linfonodal,
enquanto a TB pleural é mais comum em indivíduos
HIV positivos.
Derrame pleural de etiologia tuberculosa   é raro em
adultos nos países com alta incidência da doença.
Na suspeita de TB pulmonar com baciloscopia
negativa, não é recomendável realizar escarro
induzido com solução salina hipertônica devido ao alto
índice de broncoespasmo severo.
A baciloscopia de escarro é o método prioritário para
diagnóstico e acompanhamento da TB pulmonar no
Brasil.
Quimioprofilaxia em população indígena está indicada
a todos que tiveram contato com paciente portador de
TB e indivíduos com teste tuberculínico maior ou igual
a 5 mm, independente do status vacinal.

exames complementares.
Realizar teste de D-dímero e, caso seja positivo,
liberar o paciente para repouso domiciliar.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa correta.
O pneumomediastino deve sempre ser tratado com
drenagem mediastinal em selo d’água.
A tomografia computadorizada de tórax é exame
obrigatório para o diagnóstico do pneumotórax.
A toracocentese no segundo ou terceiro espaços
intercostais é suficiente para o tratamento definitivo
do pneumotórax hipertensivo em pacientes sob
ventilação mecânica.
O pneumotórax espontâneo nunca apresenta recidiva
após tratamento do primeiro episódio com drenagem
pleural.
Pneumotórax de grande volume é definido
radiologicamente quando a distância entre parede
torácica e pulmão for maior que 2 cm ou a distância
interpleural apical for maior que 3 cm.

QUESTÃO 50

(A)

(B)

(C)

(D)

Paciente masculino, 30 anos, após viagem
prolongada procura atendimento com dor torácica
direita ventilatório-dependente, apresenta dor e
empastamento de panturrilha direita; saturação
de oxigênio: 97% em ar ambiente; eupneico e
normotenso. Assinale alternativa correta sobre o
caso.
Deverá ser realizada dosagem de D-dímero e, caso
positivo, realizar também tomografia computadorizada
de tórax contrastada com protocolo para
tromboembolismo pulmonar.
Deverá ser realizada dosagem de D-dímero e, caso
seja positivo, realizar tomografia computadorizada de
tórax sem contraste.
O paciente deverá ser medicado com relaxante
muscular e antinflamatório, pois é somente dor de
origem muscular.
Iniciar anticoagulação com warfarina, pois o
quadro clínico nos permite concluir tratar-se de
tromboembolismo pulmonar sem necessidade de
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