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L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 30 questões numeradas de 01 a 30. 

 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Em caso negativo, comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma 

responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma 

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, com 

início às 14 horas e término às 17 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das     

15 horas e poderá levar sua PROVA após às 16 horas. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento 

do fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decor-

rida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-
RESPOSTA da Prova Objetiva; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PROVA, 

em comunicação com outras pessoas ou utilizan-

do-se de livro ou qualquer material não permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1,2,3,4,5 e 6. 
 

Dar bons presentes é uma verdadeira arte. Claro, você sempre pode apostar em opções “coringas” – afinal, meias, 
toalhas e _________ todo mundo usa. Mas, se você quiser mesmo causar uma boa impressão, uma pesquisa so-
bre gostos e interesses do seu presenteado é sempre ________. E aqui entra um curioso estudo publicado recen-
temente na revista científica. Acredite, você não deve gastar seu tempo embrulhando perfeitamente o presente 
que comprou – isso pode criar uma expectativa errada nas pessoas. 
 

Na verdade, os pesquisadores queriam testar uma velha lenda: que bons embrulhos compensam presentes 
_________ e que, desde que a embalagem seja linda (decorada, com fita etc.), não importa o que está ali dentro. 
Mas, na verdade, os cientistas descobriram que é exatamente o oposto. 

 

Para testar isso, o grupo pediu a voluntários do estudo que abrissem presentes embrulhados de diversas maneiras – 
seja com um embrulho bem chique, seja de forma bem desleixada. Lá dentro, eles encontraram duas canecas de    
times de basquete diferentes: Miami Heat e Orlando Magic. Mas havia um detalhe: todos os participantes foram es-
colhidos a dedo por serem fãs do Miami Heat – ou seja, um presente seria perfeito, e o outro seria qualquer coisa. 

 

Depois de abrir os presentes, os participantes avaliaram o quanto gostaram respondendo a cinco perguntas. E o 
resultado foi muito curioso: todos gostaram mais do presente quando o embrulho era mais simples, independen-
temente de a caneca representar seu time do coração ou não. Isso intrigou os pesquisadores. Será que a expecta-
tiva provocada pelo embrulho estava influenciando o quanto as pessoas gostaram do presente? Para averiguar, 
eles resolveram fazer outro teste: agora, os participantes só olharam diferentes presentes, embrulhados de uma 
maneira organizada ou desleixada. Em seguida, eles deveriam apresentar suas expectativas em relação ao pre-
sente, sem olhar o que havia dentro. 

 

Depois disso, foi revelado o que estava dentro das embalagens: um par de fones de ouvido da JVC – marca re-
nomada de eletrônicos. Então, os voluntários precisaram avaliar se o presente correspondia às suas expectativas 
ou não. 

 

Os resultados mostraram que as expectativas eram significativamente maiores para os presentes com bons em-
brulhos do que com os presentes simples e que a reação ao ver os presentes eram bem mais contidas quando a 
embalagem era “chic”. Ou seja, era como se a pessoa já esperasse algo bom. Agora, se a embalagem era sim-
ples, a pessoa não esperava muito e saia bem mais feliz com o resultado. 

 

Resumo da ópera: perca seu tempo com o conteúdo – e não se culpe se não conseguir comprar aquele laço de   
fita estilizado. É provável que ele só sirva para deixar a lembrancinha mais difícil de se abrir. 

 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/quanto-pior-o-embrulho-do-presente-mais-a-pessoa-vai-gostar-diz-estudo/>.  

Acesso em: 10/11/2019. 
 

1. Existem vários métodos à disposição do autor de um texto para comprovar a tese defendida por ele, como cita-
ções, fatos históricos, exemplos etc. No texto anterior, o autor recorre a uma pesquisa  

 

 que refuta a existência do fato comprovado por ela na sociedade. 
 cujos dados não são compatíveis com o real comportamento das pessoas. 
 cujos resultados discrepam do que ele entendia como senso comum. 
 que ratifica a expectativa que a maioria da população tinha sobre o que ela comprova. 
 cujo método contraria o resultado esperado por parte da sociedade. 

 

2. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do texto, na ordem em que aparecem. 
 

 porta-retratos – bem-vinda – meia-boca. 
 porta-retratos – bem vinda – meias-bocas. 
 portas-retrato – bem-vinda – meia-boca. 
 portas-retratos – bem vinda – meias-boca. 
 portas-retratos – bem-vinda – meias-bocas. 

 

3. Veja a forma “saia”, destacada no texto, que deveria ser acentuada graficamente, “saía”. A ausência do sinal gráfi-
co, nesse caso, causa um equívoco na flexão verbal, pois a forma empregada está flexionada na terceira pessoa 
do singular do presente do subjuntivo, embora a forma verbal pretendida, com a acentuação correta, devesse    
estar, pelo contexto morfossintático-semântico, flexionada na 

 

 segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. 
 terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. 
 segunda pessoa do plural do pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
 terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo. 
 terceira pessoa do plural do pretérito perfeito composto do subjuntivo. 
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4. A revisão gramatical é um importante passo na produção textual, embora não seja raro que alguns desvios à  
norma-padrão passem despercebidos, até mesmo em publicações da imprensa. Assinale a alternativa em que o 
trecho do texto anterior contenha um desvio gramatical. 

 
 Mas, na verdade, os cientistas descobriram que é exatamente o oposto. 
 [...] e que a reação ao ver os presentes eram bem mais contidas quando a embalagem era “chic”. 
 [...] o grupo pediu a voluntários do estudo que abrissem presentes embrulhados de diversas maneiras [...]. 
 Mas havia um detalhe: todos os participantes foram escolhidos a dedo por serem fãs do Miami Heat [...]. 
 [...] independentemente de a caneca representar seu time do coração ou não. 
 

5. Os elementos de coesão carregam importantes relações semânticas e gramaticais para a compreensão de um 
texto. Assim, considere as substituições propostas a seguir e assinale aquela em que o novo termo proposto man-
tiver a mesma relação de sentido do trecho original e a correção prescrita pela norma-padrão da Língua Portugue-
sa, sem necessidade de alterar nenhuma outra palavra do texto. 

 

 isso (1º parágrafo) → isto 
 desde que (2º parágrafo) → já que 
 Para (4º parágrafo) → A fim de 
 Agora (6º parágrafo) → Portanto 
 se (7º parágrafo) → caso 
 

6. Ao escrever, temos um vasto inventário de estruturas e construções linguísticas à nossa disposição, o que nos    
garante variadas combinações sintáticas para encaixar determinado termo em um texto. Assim, assinale a alterna-
tiva em que o trecho retirado do texto desempenhe o mesmo papel sintático da oração “que bons embrulhos com-
pensam presentes _________”, retirada do segundo parágrafo do texto. 

 

 [...] seja sem olhar o que havia dentro.  (4º parágrafo) 
 [...] ou seja, um presente seria perfeito, e o outro seria qualquer coisa.  (3º parágrafo) 
 [...] e não se culpe se não conseguir comprar aquele laço de fita estilizado.  (7º parágrafo) 
 [...] marca renomada de eletrônicos.  (5º parágrafo) 
 [...] Miami Heat e Orlando Magic.  (3º parágrafo) 

 
LÍNGUA INGLESA 

 

7. Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 
 

MORE THAN HALF OF ALL ANTI-VACCINE FACEBOOK ADS POSTED BY JUST TWO GROUPS 
 

Much of the rise in anti-vax sentiment on social media has been orchestrated by just two ad buyers, according to a 
study published in the journal Vaccine. The buyers exploited Facebook targeted advertising in a way similar to the 
methods used by campaign groups in the Brexit referendum and the 2016 U.S. presidential election. 
Researchers analyzing anti-vaccine ads running in late 2018 and early 2019 found more than half were posted by 
two groups—the World Mercury Project and Stop Mandatory Vaccination. 
Both these groups are run by private individuals—the former by Robert F. Kennedy Jr., son of Robert F. Kennedy 
and Ethel Skakel. 
"The average person might think that this anti-vaccine movement is a grassroots effort led by parents, but what we 
see on Facebook is that there are a handful of well-connected, powerful people who are responsible for the majori-
ty of advertisements," lead author Amelia Jamison, a faculty research assistant in the Maryland Center for Health 
Equity, said in a statement. "These buyers are more organized than people think." 

 

Disponível em: <https://www.newsweek.com/anti-vaxx-groups-buy-facebook-ads-1471762>. Acesso em 12/12/19. 
 

 ainda não se sabe de onde vem a outra metade dos anúncios antivacina. 
 o estudo desmitifica a ideia de que pais protagonizam esse movimento. 
 o movimento antivacina ganhou força na eleição presidencial de 2016. 
 grandes corporações estão por trás do movimento antivacina. 
 os nomes dos indivíduos que lideram esses grupos são mencionados no texto. 

 

 Somente I, II e V estão corretas. 
 Somente III e IV estão corretas. 
 Somente II e III estão corretas. 
 Somente I, II e IV estão corretas. 
 Somente IV e V estão corretas. 

https://www.newsweek.com/anti-vaxx-groups-buy-facebook-ads-1471762
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8. Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 
 

Ketogenic diet helps tame flu virus 
 

Mice fed a ketogenic diet were better able to combat the flu virus than mice fed food high in carbohydrates, accord-
ing to a new Yale University study published Nov. 15 in the journal Science Immunology. 
The ketogenic diet -- which for people includes meat, fish, poultry, and non-starchy vegetables -- activates a subset 
of T cells in the lungs not previously associated with the immune system's response to influenza, enhancing mucus 
production from airway cells that can effectively trap the virus, the researchers report. 
"This was a totally unexpected finding," said co-senior author Akiko Iwasaki, the Waldemar Von Zedtwitz Professor 
of Immunobiology and Molecular, Cellular and Developmental Biology, and an investigator of the Howard Hughes 
Medical Institute. 

 

Disponível em: <https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191115190327.htm>. Acesso em: 12/12/19. 

 

 o vírus da gripe se alimenta de carboidratos. 
 a dieta contribui para a ativação de um tipo de células que ajuda a deter o vírus. 
 o aumento do muco é uma reação adversa ao medicamento usado no combate à gripe. 
 carnes vermelha, de frango, de peixe e alguns vegetais transmitem imunidade à gripe.  
 a detenção do vírus ocorre a partir do aumento do muco.  

 

 Somente I e III estão corretas. 
 Somente I e V estão corretas. 
 Somente II e IV estão corretas. 
 Somente II e V estão corretas. 
 Somente III e IV estão corretas. 

 
9. Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 

 

Suffering from bad knees, some look for alternatives to surgery 
 

The burning in his kneecaps was what Richard Bedard noticed first. Then came the tenderness and pain. Sitting for 
10 hours a day as a financial editor in Hong Kong was agonizing. So was walking short distances or just standing in 
the elevator. 
Neither doctors nor physical therapists could offer any lasting relief. Surgery loomed. But Bedard tried a different 
approach: a personal experiment to try to repair the cartilage in his knees with special exercises. It wasn’t easy and 
it took more than a year to accomplish, but he sidestepped a knee operation. 
Now, 10 years later, Bedard, 57, runs around with his young kids, climbs stairs and bikes up to 60 miles on week-
ends, all without pain. “It was, all and all, a lengthy process,” said Bedard, who has written an e-book about his 
successful effort to fix his knees without surgery. These days, he added, “I still notice some burning in my knees 
when sitting,” but for the most part, “my knees feel really good.” 

 

Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/health/suffering-from-bad-knees-some-look-for-alternatives-to-surgery/2019/11/15/d286d862-
dfd7-11e9-be96-6adb81821e90_story.html>. Acesso em: 10/12/19. 

 

 menciona três sintomas experenciados por Richard. 
 não explicita exatamente o tipo de tratamento a que Richard se submeteu.  
 Richard foi submetido a um tipo inovador de cirurgia. 
 relaciona a dor à atividade laboral exercida por Richard. 
 Richard não tinha medo de passar por uma cirurgia. 

 

 Somente I e III estão corretas. 
 Somente II e V estão corretas. 
 Somente I, II e IV estão corretas. 
 Somente II, III e IV estão corretas. 
 Somente I, II e III estão corretas. 

 
 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191115190327.htm
https://www.washingtonpost.com/health/suffering-from-bad-knees-some-look-for-alternatives-to-surgery/2019/11/15/d286d862-dfd7-11e9-be96-6adb81821e90_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/suffering-from-bad-knees-some-look-for-alternatives-to-surgery/2019/11/15/d286d862-dfd7-11e9-be96-6adb81821e90_story.html


 

            Transferência Externa de Medicina 2020 – 4º Período – LONDRINA 
Pág. 6/12 

 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta o propósito comunicativo do texto. 
 

Your diagnosis was wrong. Could doctor bias have been a factor? 
 

Doctors, like the rest of us, make mistakes. Every year, upward of 12 million Americans see a physician and come 
away with a wrong diagnosis. The top cause? Bad judgment, says David Newman-Toker, director of the Johns 
Hopkins Armstrong Institute for Patient Safety and Quality’s Center for Diagnostic Excellence. 
Newman-Toker found that judgment errors accounted for 86 percent of 55,377 medical malpractice claims he eval-
uated where misdiagnosis led to death or disability. The judgment blame bucket includes an assortment of 
knowledge gaps, inattentions, misinterpretations and what Angie Rosen believes led to the misdiagnosis of her 
stroke in August: implicit bias. 
Implicit bias occurs when a well-intended physician’s unconscious assumptions get in the way of objectively gather-
ing or assessing a patient. Rosen, 37, thinks that her age, gender and possibly her same-sex spouse were behind 
a doctor’s dismissal of her symptoms in a Philadelphia hospital emergency room. 

 

Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/health/your-diagnosis-was-wrong-could-doctor-bias-have-been-a-
factor/2019/11/15/d929e1a8-fbef-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html>. Acesso em: 20/11/19.  

 

 Relatar o caso de Rosen, contribuindo assim para o processo judicial que ela moverá contra o hospital. 
 Alertar os pacientes sobre a alta taxa de diagnósticos errôneos por parte dos médicos nos Estados Unidos. 
 Expor os dados da pesquisa de David Newman sobre negligência médica. 
 Conscientizar a população sobre a importância de obter mais de uma opinião médica antes de seguir o tratamento.  
 Provocar uma reflexão acerca de possíveis causas que contribuem para um diagnóstico errado por parte dos médicos. 

 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. AC, 24 anos, mulher, moradora do município de Primeiro de Maio busca atendimento no PS do Hospital da Zona 

Norte, em Londrina, com queixa de sangramento vaginal abundante. Ao proceder a anamnese e o exame gineco-
lógico o médico de plantão conclui tratar-se de abortamento provocado. Dentre as alternativas colocadas a seguir, 
identifique a CORRETA: 

 

 alegando objeção de consciência, o ginecologista recusa-se a prestar atendimento a paciente. 
 o ginecologista encaminha a paciente para o centro cirúrgico com a finalidade de realizar curetagem uterina e a   

retirada do material (restos fetais e placentários). 
 o médico resolve acionar o assessor jurídico do hospital para que ele proceda a uma denúncia formal às autorida-

des policiais competentes para eventual prisão em flagrante da paciente por tratar-se da prática de abortamento,  
cri 

       me tipificado por lei. 
 estando em dúvida sobre o que fazer, o ginecologista solicita a presença do Diretor Clínico para definir a conduta 

mais adequada. 
 após constatar que a paciente reside em outro município (Primeiro de Maio), portanto, impedida de receber aten-

dimento médico no PS do Hospital da Zona Norte (Londrina) pelas regras do SUS, solicita a transferência da paci-
ente à sua cidade de origem  

 
12. Paciente do sexo feminino, 23 anos, refere desconforto em tórax posterior direito e falta de ar há 1 semana. O mé-

dico que avaliou a paciente constatou redução da expansibilidade pulmonar à direita, frêmito toracovocal diminuí-
do e percussão maciça em terço médio e inferior à direita.  

 
Além disso, referiu que ela está com trepopneia, o que significa que ela: 

 
 Tem falta de ar aos moderados esforços. 
 Tem ritmo respiratório anormal. 
 Tem falta de ar em decúbito ventral. 
 Tem falta de ar em decúbito lateral esquerdo. 
 Tem falta de ar em decúbito lateral direito. 

 
 
 

https://www.washingtonpost.com/health/your-diagnosis-was-wrong-could-doctor-bias-have-been-a-factor/2019/11/15/d929e1a8-fbef-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/your-diagnosis-was-wrong-could-doctor-bias-have-been-a-factor/2019/11/15/d929e1a8-fbef-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html
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13. Um colega solicitou que você avalie um paciente na enfermaria da clínica médica que está com suspeita de desi-
dratação. Quais das características (sinais ou sintomas) a seguir são compatíveis com esse quadro? 

 
 diminuição abrupta do peso e exoftalmia.  
 turgor diminuído e fontanelas abauladas. 
 oligúria e excitação psíquica. 
 mucosas secas e polaciúria. 
 polidipsia e polifagia.  

 
14. O músculo semitendíneo está localizado póstero-superior na região medial da coxa. Qual a origem (inserção pro-

ximal) desse musculo? 
 

 Espinha ilíaca ântero-superior. 
 Trocanter maior do fêmur. 
 Face anterior e lateral do fêmur. 
 Margem inferior do púbis. 
 Túber isquiático. 

 

15. O suprimento arterial do estômago é realizado pelas artérias gástricas e gastromentais. Qual a origem da artéria 
gastromental esquerda e gástrica direita, respectivamente? 

 

 Tronco celíaco e artéria esplênica. 
 Artéria esplênica e artéria hepática comum. 
 Artéria gastroduodenal e tronco celíaco. 
 Artéria esplênica e tronco celíaco. 
 Tronco celíaco e artéria hepática comum. 

 
16. Na margem medial de cada rim há uma fenda vertical, o hilo renal, onde estão presentes artéria renal, veia renal e 

pelve renal (ureter). Qual destas estruturas está posicionada anterior e posterior no hilo, respectivamente? 
 

 Veia renal e pelve renal. 
 Veia renal e artéria renal. 
 Pelve renal e veia renal. 
 Pelve renal e artéria renal. 
 Artéria renal e pelve renal. 

 
17. Assim como o médico, a sociedade espera um comportamento ético do estudante de medicina. Para isso foi cria-

do o código de ética do estudante de medicina (CEEM) que atualmente encontra-se em sua segunda versão 
(2018). De acordo com este CEEM todas as alternativas estão corretas, EXCETO:   

 

 O estudante de medicina em cenários de ensino, deve adotar postura e vestimentas de acordo com as normas da 
instituição e sempre estar devidamente identificado como estudante.   

 O estudante de medicina é parte integrante do sistema de saúde e, portanto, deve conhecer as funções técnico 
administrativas dos funcionários das instituições sem aproveitar-se desta facilidade.  

 Os atendimentos a pacientes deverão sempre ser supervisionado por um médico, seja ele docente, preceptor ou 
residente, e em exames que envolvam o pudor deve ser presencial.  

 O estudante de medicina não pode receber honorários ou salário pelo exercício de sua atividade acadêmica institu-
cional, com exceção de bolsas regulamentadas de pesquisa ou monitoria.  

 O estudante de medicina como aluno deve ter a seu dispor, independente de autorização, todas as aulas ministra-
das pelos professores, inclusive gravadas durante as aulas.  
 

18. Quanto a documentação médica, assinale a alternativa CORRETA: 
 

 O atestado de óbito pode ser preenchido por profissional biomédico, desde que assinado por médico devidamente 
habilitado e com o número do CRM. 

 O prontuário médico deve ser organizado cronologicamente não podendo conter desenhos ou esquemas ou evolu-
ção de outros profissionais não médicos.   

 O relatório médico é um resumo consubstanciado do prontuário do paciente desde a consulta inicial, sendo este 
documento obrigatório quando solicitado.  

 O atestado médico destinado a perícia médica judicial ou administrativa, deverá obrigatoriamente conter a conclu-
são sobre a sua capacidade laborativa. 

 O receituário do tipo A (amarelo) é utilizado para medicamentos com controle parcial como antidepressivos e anti-
convulsivantes e é de uso ambulatorial.  
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19. A figura a seguir representa o ciclo do Plasmodium spp causador da malária, uma doença de alta taxa de mortali-
dade na África e no Brasil. Esta doença não apresenta vacinas. Na figura observa-se os estágios do parasita:    
esporozoítos, merozoítos, trofozoítos, esquizonte e gametócitos. Muitos cientistas tentam, no momento, produzir 
vacinas concentrando suas estratégias nos estágios de esporozoítos e merozoítos. 

 

 
Fonte: Rey, 2011 

 
Assinale a alternativa que explique o motivo pelo qual os cientistas selecionam os estágios esporozoítos e mero-
zoítos como fontes de antígenos. 

 
 Porque esses são estágios intracelular do parasita. Nessa condição, esporozoítos e merozoítos encontram-se em 

replicação o que ocasiona a ativação do sistema imune do hospedeiro. 
 Porque esses estágios são facilmente encontrados em circulação após o pico febril, facilitando assim, a positivida-

de do material para melhorar os estudos. 
 Porque esses estágios são intracelular obrigatório, aumentando assim a chance do sistema imune ser ativado. 
 Porque esses são estágios extra-celulares do parasita. Nessa condição, esporozoítos e merozoítos encontram-se 

expostos ao sistema imune do hospedeiro, diferentemente dos estágios intracelulares.  
 Porque esses estágios apresentam importantes proteínas de superfície, o que favorece à exposição ao sistema 

imune do hospedeiro. 
 

20. Com base na Lei 8142/90, qual será o número de representantes que vão compor um Conselho local de Saúde, 
composto por 14 membros? 

 

 8 usuários da comunidade. 
 6 usuários da comunidade. 
 5 usuários da comunidade. 
 9 usuários da comunidade. 
 7 usuários da comunidade. 

 
21.  Sr. João é um alcoólatra de 63 anos com 5 anos de histórico de úlceras. Recentemente, quando se automedicou 

para uma dor nas costas, João consumiu 6 vezes a dose diária recomendada de um analgésico de venda livre. 
Logo depois, João desenvolveu um grave episódio de náusea e vômito. Duas horas depois, sua esposa o leva ao 
pronto-socorro. Depois de questionar João sobre o analgésico, o médico da emergência solicita amostras de san-
gue para análise de medicamentos e administra N-acetilcisteína 140mg/kg por via oral para evitar mais toxicidade. 
  
Qual analgésico João provavelmente tomou para causar esse problema? 

 
 Aspirina. 
 Paracetamol. 
 Ibuprofeno. 
 Naproxeno. 
 Prednisona. 
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22. Um recém-nascido prematuro que sofre de cianose tem sopro no coração após a ausculta. Um ecocardiograma 
com doppler 2D indica a presença de persistência do canal arterial (figura abaixo à direita). Um medicamento é 
prescrito e, durante o próximo exame, o murmúrio desaparece. Um novo ecocardiograma indica um padrão normal 
de fluxo sanguíneo dentro do coração. O medicamento prescrito mais provável é: 

 

 

 
 
 

 Indometacina. 
 Fexofenadina. 
 Ranitidina. 
 Montelucaste. 
 Prostaglandina E2. 

 
23. Um senhor de 59 anos procura o hospital com queixas de perda súbita do controle motor do lado esquerdo do 

corpo acompanhado de afasia (fraqueza). Quando chegou no hospital, já não apresentava os sintomas. O médico 
prescreveu-lhe um fármaco que se liga aos receptores P2Y plaquetários (ADP) para prevenir a agregação. Este 
fármaco é: 

 
 Enoxaparina. 
 Eptifibatida. 
 Clopidogrel. 
 Tirofibana. 
 Ativador do plasminogênio tecidual. 

 
24. Durante a alcalose, é CORRETO afirmar que: 

 

 O efeito Bohr do CO2 e do H+ sobre a hemoglobina é reduzido, e a hemoglobina passa a ter maior afinidade pelo O2. 
 O efeito Bohr do CO2 e do H+ sobre a hemoglobina intensifica-se e a hemoglobina passa a ter menor afinidade pelo O2. 
 As células passam a receber maior quantidade de O2, pois, afinal, o organismo está com o metabolismo reduzido e por 

isso   encontra-se em alcalose. 
 Os quimiorreceptores periféricos são estimulados e a hemoglobina perde a afinidade pelo oxigênio. 
 Os quimiorreceptores periféricos são estimulados e a hemoglobina passa a ter maior afinidade pelo CO2. 

 
25. Uma paciente está tomando doses farmacológicas de um anti-inflamatório esteroide já por um período prolongado. 

Os valores laboratoriais plasmáticos obtidos podem ser: 
 

 Baixa concentração de tiroxina. 
 Nível elevado de CRH e cortisol baixo. 
 Baixas concentrações de CRH e de glicose. 
 Concentrações elevadas de CRH e de triglicerídeos. 
 Baixa concentração de CRH e aumento da glicemia. 
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26. No controle da pressão arterial, através de mecanismos que agem a curto prazo, os barorreceptores são essenci-
ais. A mudança de postura, (em indivíduos saudáveis) ao levantar-se da cama, de manhã, exige um ajuste para 
elevar a pressão arterial de acordo com a nova postura. Para este ajuste é necessário que ocorra: 

 
 Estímulo aos barorreceptores aórticos e carotídeos. 
 Resposta isquêmica central. 
 Estímulo aos quimiorreceptores aórticos e carotídeos. 
 Redução da frequência de disparos de potenciais ação dos barorreceptores. 
 Aumento do tempo da DDL. 

 
27. Paciente com hipertensão crônica sofreu um acidente vascular encefálico denominado hemorragia hipertensiva e 

teve como manifestação clínica uma hemiparesia com déficit sensitivo proeminente. Exames de imagem mostram 
que o ponto hemorrágico se encontra numa estrutura do diencéfalo por onde passam muitas vias ascendentes e 
descendentes.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a estrutura afetada e uma de suas principais funções:  
 

 Tálamo é o centro para o planejamento do movimento voluntário, o qual é realizado após decisão por motivação 
(impulso) em áreas como hipotálamo e sistema límbico ou por estratégia (cognição) em áreas corticais sensoriais e 
do córtex pré-frontal, com auxílio de informações provenientes do cerebelo e de áreas corticais motoras.  

 Gânglios da base são o local de onde partem os neurônios das vias descendentes para motoneurônios da medula 
espinal que disparam o estímulo para a contração muscular esquelética e que estão sob controle reflexo por meio 
de mecanorreceptores denominados fusos musculares, que são responsáveis pelo reflexo miotático.  

 Gânglios da base são o local para recebimento de informações sensoriais provenientes das vias aferentes espino-
talâmicas, da coluna dorsal-lemnisco medial e da via anterolateral, onde ocorrem sinapses entre neurônios de se-
gunda ordem para os de terceira ordem, os quais são encaminhados para diferentes regiões do córtex somatos-
sensorial.  

 Putâmen é o centro para o planejamento do movimento voluntário, o qual é realizado após decisão por motivação 
(impulso) em áreas como hipotálamo e sistema límbico ou por estratégia (cognição) em áreas corticais sensoriais e 
do córtex pré-frontal, com auxílio de informações provenientes do cerebelo e de áreas corticais motoras.  

 Tálamo é o centro para recebimento de informações sensoriais provenientes das vias aferentes espinotalâmicas, 
da coluna dorsal-lemnisco medial e da via anterolateral, onde ocorrem sinapses entre neurônios de segunda ordem 
para os de terceira ordem, os quais são encaminhados para diferentes regiões do córtex somatossensorial.  

 
28. Paciente, sexo feminino, de 5 anos, internada em um hospital terciário por infecção das vias aéreas inferiores, as-

sociada a presença de bronquiectasias pulmonares. Apresentava história de amigdalites e infecções bacteriana 
das vias aéreas superiores e inferiores de repetição desde os 9 meses, que motivaram vários internamentos hos-
pitalares. Aos 3 anos foi feito o diagnóstico de Agamaglobulemia Congênita. Não apresentava antecedentes fami-
liares relevantes. 

 
No quadro acima, na análise histológica dos linfonodos da paciente deve ser encontrada alterações significativas: 

 

 Na região cortical superficial. 
 Na região cortical superficial e região medular. 
 Na região cortical profunda. 
 Na região medular. 
 Em toda região cortical. 

 
29. Com relação a sobrecarga no joelho encontramos uma articulação tipo sinovial, adaptada ao tipo de movimento 

observado neste órgão. Leia as seguintes afirmativas relacionados com as articulações sinoviais e assinale a      
alternativa INCORRETA: 

 

 A membrana sinovial é constituída por fibroblasto e macrófagos e encontra-se apoiada sobre uma delgada lâmina 
basal sintetizada pelos seus próprios componentes celulares.  

 A cápsula articular é constituída pela membrana sinovial e uma camada fibrosa formada por tecido conjuntivo den-
so e células adiposas.  

 O líquido sinovial é derivado do plasma sanguíneo e apresenta alto teor de ácido hialurônico que possui ação lubri-
ficante.  

 A cartilagem articular é composta por cartilagem hialina, sem pericôndrio, cujo crescimento se dá a partir da prolife-
ração dos condrócitos presentes na região mais superficial.  

 Todas as alternativas estão corretas. 
 



 

            Transferência Externa de Medicina 2020 – 4º Período – LONDRINA 
Pág. 11/12 

 

 

30. Um infarto é uma área de necrose isquêmica causada por obstrução do suprimento vascular para o tecido afetado 
e podem ocorrer devido as oclusões venosas ou arteriais. Vários fatores influenciam o desenvolvimento do infarto 
e determinam a doença clínica. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correspondente: 

 

 A velocidade da oclusão do vaso atingido interfere na consequência da isquemia no tecido atingido, sendo assim o 
lento desenvolvimento das oclusões tem menos probabilidade de causar infarto. 

 A redução na oferta de oxigênio e nutrientes acarretará aumento diretamente proporcional da fosforilação oxidativa 
pelas mitocôndrias, uma boa tentativa de produzir maior quantidade de ATP utilizado para manutenção da vida   
celular até que o vaso sanguíneo seja desobstruído. 

 Uma vez que se estabeleça redução ou ausência de fluxo sanguíneo, dependendo da magnitude e do tempo de 
duração do processo isquêmico, se o tecido acometido for reperfundido, algumas células podem voltar à sua    
condição inicial. 

 
Assinale a alternativa correspondente. 

 

 As afirmações I, II estão corretas. 
 As afirmações II e III estão corretas. 
 As afirmações I, III estão corretas. 
 Apenas a afirmação III está correta. 
 Todas as afirmações estão corretas. 
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