
 
   

Caderno de Provas 

MÉDICO/ÁREA: CLÍNICO GERAL 
   

Edital Nº. 13/2013 – REITORIA/IFRN  03 de novembro de 2013 
   

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 Confira o cargo indicado no Caderno de Provas e, caso haja alguma discrepância do indicado em seu cartão 
de inscrição, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação nos espaços indicados nesta 
capa. 

 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões 
do Caderno de Provas e o tempo para preencher a Folha de Respostas. 

 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 2 (duas) horas do início da 
aplicação da prova. 

 Este Caderno de Provas contém 45 questões de múltipla escolha. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção correta. 

 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de 
avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos fiscais. 

 Este Caderno de Provas é composto por 4 (quatro) provas todas com questões de múltipla escolha que são 
numeradas sequencialmente de acordo com a tabela a seguir. 
 

Prova Número das questões 
Língua Portuguesa 1 a 10 

Legislação – Lei nº 8.112/1990 e 
alterações posteriores 

11 a 15 

Informática Básica 16 a 20 

Conhecimentos Específicos  21 a 45 

Total de questões 45 questões 
 

 

NOME COMPLETO:  DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA FOLHA DE RESPOSTAS 
DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR 
 
Texto 1 
 

  
 

Disponível em: <http://paginaglobal.blogspot.com.br/2011_12_18_archive.html>. Acesso em 02 set. 2013. 

 
 

1. De acordo como o Texto 1, é correto afirmar que 

A) o Presidente da República recomendará o ensino do Novo Acordo Ortográfico. 

B) houve o reconhecimento da legalidade do Acordo Ortográfico pelo povo. 

C) a educação do nosso país vai melhorar muito depois da aplicação do Novo Acordo Ortográfico. 

D) as pessoas ainda precisarão aprender a escrever depois de aprovado o Novo Acordo Ortográfico. 

 
Texto 2 
 
 

Estudar o português é investir na carreira 
por Mariana Niederauer 

O domínio da língua portuguesa é determinante para a seleção no mercado de trabalho, mas as empresas 
têm encontrado dificuldades em recrutar profissionais que preencham esse pré-requisito. O uso de jargões 
corporativos que outros funcionários não entendem e até erros gramaticais básicos, como a grafia incorreta 
das palavras e a falta de coesão entre as frases, comprometem a comunicação e expõem profissionais 
desde o nível operacional até os cargos de gestão. Em tempos em que a troca de informações on-line virou 
rotina, torna-se essencial prestar atenção ao uso correto da norma culta. Vale, inclusive, participar de 
cursos de reciclagem para atualizar os conhecimentos. 

Falhas no domínio do português prejudicam qualquer profissional, pois não são perceptíveis apenas na 
correção gramatical do texto escrito, podem comprometer, também, habilidades em outras áreas. A 
escritora e professora aposentada do Instituto de Letras da Universidade de Brasília Lucília Garcez afirma 
que a língua aprimora características cognitivas importantes, como a capacidade de fazer avaliações. “Tudo 
isso é construído no desenvolvimento da linguagem”, explica. 

mailto:mariananiederauer.df@dabr.com.br
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Para a especialista, é somente por meio da leitura que se desenvolve essa habilidade. Ela sugere que os 
trabalhadores busquem jornais de grande circulação, revistas semanais e obras literárias, meios que usam 
a língua em sua possibilidade plena. Lucília lembra ainda que, sem o domínio do português, fica mais difícil 
aprender outro idioma. 

A servidora pública Maria Abadia Silva, 49 anos, trabalha com a elaboração de pareceres e faz um curso de 
português para atualizar os conhecimentos. “A redação oficial tem de estar impecável, por isso, acho 
importante me reciclar”, diz. Ela possui três graduações no currículo e fala inglês. Mesmo assim, acredita 
que, por causa da evolução da língua, o aprendizado precisa ser constante. O principal objetivo da 
servidora é dominar o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

Colega de Maria Abadia no curso, Jonas Ricardo Rossi Cardoso, 24 anos, atua em uma área que costuma 
ser lembrada por concentrar profissionais pouco capacitados na leitura e na escrita. Ele é bancário e 
trabalha com informática. O jovem relata que, ao longo da graduação, não teve aulas de língua portuguesa, 
já que o conteúdo não constava do currículo. Esse é um dos motivos que o fez buscar a reciclagem. Jonas 
conta que alguns amigos não compreendem sua motivação para ter voltado a estudar.  

A editora de Opinião do Correio, Dad Squarisi, afirma que o domínio da língua portuguesa conta muito no 
recrutamento de candidatos. “Em geral, nos testes de conhecimentos técnicos, as pessoas se saem bem. O 
que define a seleção é a redação e o domínio da norma culta”, destaca. Dad explica que é preciso ter um 
texto bom e coerente. A mesma regra vale para a entrevista: saber expor com clareza e correção as ideias 
faz toda a diferença. Ela lembra que, por causa da Internet, a escrita passou a ser mais valorizada, já que 
tudo fica registrado no meio eletrônico. Por isso, o cuidado deve ser redobrado. “A redação profissional é o 
cartão de visita. Quando tem erros de grafia ou de acentuação, a pessoa está dando um atestado de que 
não tem domínio da língua.” 

Escrever errado pode, inclusive, prejudicar o profissional em uma possível promoção. Ler muito — o que 
inclui gramáticas e o dicionário — e buscar cursos de português são as dicas para driblar o problema. Dad 
Squarisi ressalta que redigir bem não é questão de talento, nem dom divino, depende de treino. “Um bom 
texto é aquele que dá o recado: eu digo o que tenho que dizer e a pessoa entende o que eu quero que ela 
entenda. Para isso, tem que ser claro, preciso, conciso e sedutor, para que a pessoa embarque no meu 
texto”, conclui. 
 

Disponível em: < http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/tf_carreira/2012/08/27>.  
Acesso em: 29 ago. 2013. Texto adaptado para fins de avaliação. 

 
2. No trecho: “O uso de jargões corporativos que outros funcionários não entendem e até erros gramaticais 

básicos, como a grafia incorreta das palavras e a falta de coesão entre as frases, comprometem a 
comunicação e expõem profissionais desde o nível operacional até os cargos de gestão.”, a opção que 
melhor sintetiza o enunciado destacado sem alterar o seu significado é 

A) A comunicação expõe os profissionais ao uso de jargões corporativos incompreensíveis e erros 
gramaticais rudimentares, o que compromete seus textos.  

B) Por causa do uso de jargões corporativos incompreensíveis e de erros gramaticais básicos, a 
comunicação expõe os profissionais, e seus cargos ficam comprometidos. 

C) O uso de termos técnicos incompreensíveis e todos os erros gramaticais, inclusive os básicos, 
comprometem e expõem os profissionais a todos os níveis de comunicação. 

D) Os profissionais ficam expostos, e a comunicação é comprometida quando seus textos apresentam 
jargões incompreensíveis e erros gramaticais, mesmo os rudimentares. 

 
 

 
3. No trecho: “Um bom texto é aquele que dá o recado: eu digo o que tenho que dizer e a pessoa entende 

o que eu quero que ela entenda. Para isso, tem que ser claro, preciso, conciso e sedutor, para que a 
pessoa embarque no meu texto”, o pronome sublinhado tem como referente  

A) dizer o que tenho que dizer. 

B) querer que ela entenda. 

C) dar o recado. 

D) ser sedutor. 
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4. No quinto parágrafo do Texto 2, é correto classificar sintaticamente, os termos ao longo da graduação, 
de língua portuguesa e do currículo, respectivamente, como 

A) complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal. 

B) sujeito, complemento nominal, adjunto adverbial. 

C) adjunto adverbial, adjunto adnominal, objeto indireto. 

D) objeto indireto, aposto, agente da passiva. 

 

5. No trecho: “Colega de Maria Abadia no curso, Jonas Ricardo Rossi Cardoso, 24 anos, atua em uma 
área que costuma ser lembrada por concentrar profissionais pouco capacitados na leitura e na 
escrita.”, as palavras sublinhadas podem ser, respectivamente, classificadas morfologicamente como: 

A) conjunção, adjetivo, verbo, adjetivo. 

B) partícula expletiva, adjetivo, advérbio. 

C) pronome interrogativo, substantivo, adjetivo, adjetivo. 

D) pronome relativo, verbo, substantivo, advérbio. 

 

6. Releia o seguinte trecho presente no sexto parágrafo do Texto 2: “Por isso, o cuidado deve ser 
redobrado.”. Mantendo o padrão sintático-semântico original, o termo destacado pode ser substituído 
por 

A) No entanto. 

B) Portanto. 

C) Entretanto. 

D) Pois. 

 

7. No trecho: “Ela lembra que, por causa da Internet, a escrita passou a ser mais valorizada, já que tudo 
fica registrado no meio eletrônico.”, considerando o uso correto da pontuação e preservando as 
mesmas relações sintáticas e semânticas, assinale a opção que apresenta uma possibilidade de 
reescrita correta do trecho. 

A) Ela lembra que a escrita passou a ser mais valorizada por causa da Internet, já que tudo fica 
registrado no meio eletrônico. 

B) Ela lembra que, já que tudo fica registrado no meio eletrônico, a escrita passou a ser mais 
valorizada, por causa da Internet. 

C) Ela lembra que a escrita, passou a ser mais valorizada por causa da Internet, já que tudo fica 
registrado no meio eletrônico. 

D) Ela lembra que já que tudo fica registrado no meio eletrônico, a escrita passou a ser mais valorizada 
por causa da Internet. 

 

8. Leia e analise as assertivas a seguir: 

I. Em “um bom texto é aquele que dá o recado”, a expressão em destaque tem sentido literal. 

II. Em “a redação profissional é o cartão de visita”, a expressão em destaque é uma metáfora. 

III. Em “para a que a pessoa embarque no meu texto”, o verbo em destaque tem sentido conotativo. 

IV. Em “depende de treino”, o sujeito é “questão de talento”. 

As assertivas corretas são: 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 
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9. A respeito da correspondência administrativa, considere as seguintes afirmativas. 

I. O ofício é uma correspondência interna, de caráter oficial, utilizada principalmente pelos órgãos de 
governo e autarquias.  

II. O memorando, de uso interno, tem como principal característica a agilidade, o que implica fazer 
despachos no próprio documento. 

III. O requerimento é um documento de solicitação, através do qual a pessoa física ou jurídica requer 
algo a que se tem direito ou se julga ter. 

IV. A declaração é um documento através do qual se concede um direito a um funcionário, a partir de 
um parecer de seu superior. 

Está correto o que se afirma em 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) I e III. 

 

10.  Sobre o relatório, considere as seguintes afirmativas. 

I. Deve ser redigido em uma linguagem objetiva, clara e concisa, sem omissão de dados importantes 
e acompanhado, sempre que necessário, de anexos. 

II. Deve obedecer a uma estrutura padrão de composição, independente da extensão do contexto e da 
natureza da atividade que o originou. 

III. Deve apresentar termos técnicos e expressões específicas da área do qual se origina, 
independente do tipo de destinatário para o qual foi escrito. 

IV. Deve conter todas as informações técnicas e ser escrito em linguagem informal. 

Está correto o que se afirma em 

A) II e III. 

B) III e IV. 

C) I e IV. 

D) I e II. 

 
LEGISLAÇÃO – LEI Nº 8.112/1990 E ALTERAÇÕES POSTERIORES - NÍVEL SUPERIOR 

 
11. A Lei nº 8.112 de 1990 é conhecida como o Estatuto do Servidor Público Federal. Acerca dessa 

temática, é correto afirmar que 

A) a desistência durante o estágio probatório do novo cargo configura espécie de inabilitação que 
também dá ensejo à recondução a cargo federal anteriormente ocupado. 

B) a promoção interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a 
partir da data de publicação do ato que promover o servidor.  

C) em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, é vedada qualquer ação voltada a 
promover o arresto, o sequestro ou a penhora sobre o vencimento, a remuneração e o provento dos 
servidores públicos. 

D) o servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará 25 
(vinte e cinco) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida, em 
qualquer hipótese, a acumulação.  
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12. No que tange aos benefícios do Plano de Seguridade Social do Servidor previsto na Lei nº 8.112/90, 
marque a opção correta. 

A) O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente 
ao seu vencimento, inclusive no caso de natimorto. 

B) O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do 
salário-família.  

C) O servidor terá direito à licença paternidade de 07 (sete) dias consecutivos pelo nascimento ou 
adoção de filhos. 

D) O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido, em valor equivalente a um mês de 
remuneração ou provento por cada cargo que ocupava. 

 

13. Em conformidade com a Lei nº 8.112/90, marque a opção correta. 

A) O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito. 

B) O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado; se estável, será reintegrado a outro 
cargo definido pela administração. 

C) São formas de vacância a exoneração, a aposentadoria, a reintegração, a promoção, a recondução, 
a readaptação, o falecimento, a demissão e a posse em outro cargo. 

D) Readaptação é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, independentemente 
de existência de cargo vago. 

 

14. No que concerne às férias, é correto afirmar que 

A) no cálculo do seu adicional, a gratificação pelo exercício da função de direção, chefia ou 
assessoramento não será considerada, sendo pago um valor correspondente a 1/3 (um terço) da 
remuneração do período das férias. 

B) somente poderá ser interrompida por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação 
para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade 
máxima do órgão ou entidade. 

C) o servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de três 
períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação 
específica. 

D) o servidor em usufruto de licença capacitação ou afastamento para participação em programa de 
pós-graduação stricto sensu no País não fará jus às férias do exercício em que se der o seu retorno. 
Reiniciando o período aquisitivo no exercício seguinte. 

 

15. Considerando o disposto na Lei nº 8.112/90 sobre licenças e afastamentos, analise os seguintes itens: 

I. Configura-se o instituto da cessão, quando o servidor passa a exercer suas atividades em outro 
órgão da Administração Federal, em razão do deslocamento de seu cônjuge, também servidor. 

II. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de 
ofício ou a pedido para localidade diversa daquela onde exerça o mandato. 

III. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com 
o qual coopere ocorrerá com perda total da remuneração. 

IV. Não existe no ordenamento jurídico vigente a possibilidade da concessão de afastamento parcial ao 
servidor que pretenda realizar curso de pós-graduação stricto sensu no país. 

Está correto apenas o que se afirma nos itens 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 
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INFORMÁTICA BÁSICA - NÍVEL SUPERIOR 
 
16. O teclado é o periférico utilizado para a efetivação da entrada manual de dados baseados em texto no 

sistema. Esse periférico possui teclas identificadas por letras, números, símbolos e outras funções. 
Assinale a opção que apresenta a tecla do teclado do tipo ABNT2 que se deve pressionar para ativar a 
terceira alternativa de caractere do teclado. 

A) Alt Gr 

B) Scroll Lock 

C) Print Screen 

D) Alt 

 
17. No sistema operacional Windows 7, o painel de controle representa um centro de controle e de 

configurações desse sistema. Em sua exibição por categoria, é possível alterar o teclado do computador 
através da configuração composta pelos itens 

A) Aparência e Personalização. 

B) Facilidades de Acesso. 

C) Relógio, Idioma e Região. 

D) Hardware e Sons. 

 
18. Um software de Planilha Eletrônica é uma ferramenta utilizada, entre outras atividades, para realização 

e cálculos matemáticos de variados níveis de complexidade. Considere os dados mostrados na planilha 
Excel a seguir. 

 A B C D E 

1 8 16 4   

2      

 

    O valor na célula D1, que contém a fórmula =A1+B1/C1^2, será igual a 

A) 9 

B) 24 

C) 36 

D) 144 

 
19. O PowerPoint 2010, assim como versões anteriores, disponibiliza um conjunto de ferramentas que 

proporcionam edição e exibição de apresentações gráficas, através de processamento de texto, 
modelos, desenhos, assistentes, tabelas e diversos outros tipos de recursos. Uma dessas ferramentas 
denomina-se SmartArt e tem como propósito 

A) dar suporte a vários tipos de gráficos, tais como linha, barra, pizza, entre outros,  para ajudar a 
exibir dados de maneira que sejam significativas. 

B) inserir um elemento ilustrativo para comunicar informações visuais através de organogramas, listas, 
ciclos, entre outros formatos. 

C) auxiliar a adição de uma forma ou combinar várias formas para fazer um desenho ou uma forma 
mais complexa, através da utilização de linhas, formas geométricas básicas, setas, formas de 
equação, entre outras. 

D) fornecer uma galeria de estilos de texto onde é possível criar efeitos decorativos, como texto 
sombreado ou espelhado (refletido). 
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20. O sistema operacional Windows recebe este nome, por ser baseado em recursos que são 
disponibilizados dentro de áreas de trabalho denominadas janelas. No Windows 7, um destes recursos 
é o “Aero Flip 3D”, que é o modo tridimensional de seleção das janelas abertas conseguido através da 
combinação das teclas de atalho descritas na opção 

A) Win Key + Tab 

B) Alt + Tab 

C) Shift + Tab 

D) Ctrl + Tab 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
21. Adolescente de 15 anos comparece ao setor médico de sua escola, informando sentir cólicas 

menstruais todos os meses, iniciando no primeiro dia do ciclo, mas com queixas que persistem até o 
terceiro dia. Dor de intensidade moderada a forte, levando a absenteísmo escolar. Menarca aconteceu 
aos 12 anos e 3 meses e as queixas iniciaram um ano após a primeira menstruação. A paciente tem 
ciclo menstrual de 27 dias, duração de 5 dias, fluxo moderado. Nega outras queixas e doenças e 
corrimento transvaginal patológico. Não tem vida sexual ativa. Sobre o relato clínico apresentado, é 
correto afirmar que 

A) mostra caso de provável dismenorréia secundária, relacionada à queda dos níveis de progesterona 
no final do ciclo menstrual e elevação das prostaglandinas.  

B) trata-se de provável dismenorréia primária. O Ibuprofeno apresenta boa eficácia, com poucos 
efeitos colaterais, sendo uma boa alternativa para tratamento da paciente. 

C) mostra caso de provável dismenorréia secundária, devido à intensidade da dor. Deve-se fazer 
investigação com ultrassonografia pélvica e tratar com anticoncepcionais hormonais orais. 

D) trata-se de provável dismenorreia primária. A vitamina E tem eficácia comprovada nos estudos 
clínicos, sendo hoje considerada droga de eleição no tratamento de dismenorreias primárias, 
associada aos antiespasmódicos.  

 

22. Um adolescente de 15 anos foi atendido pela primeira vez em um posto de saúde do bairro onde reside, 
sem cartão de vacina e com histórico vacinal desconhecido. Segundo o Plano Nacional de Imunizações 
atual do Ministério da Saúde, as vacinas que esse adolescente deve tomar a partir desse primeiro 
atendimento são  

A) vacina contra hepatite B – três doses; vacina tríplice viral (MMR) – uma dose; vacina tríplice 
bacteriana celular – 3 doses com reforço a cada 10 anos; vacina contra febre amarela – uma dose 
para residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacina, com reforço a cada 10 anos, 
se persistir risco. 

B) vacina contra hepatite B – três doses; vacina tríplice viral (MMR) – duas doses; vacina dupla 
bacteriana tipo adulto – 3 doses com reforço a cada 10 anos; vacina contra febre amarela – uma 
dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacina, com reforço a cada 10 
anos, se persistir risco; vacina BCG – 1 dose. 

C) vacina contra hepatite B – três doses; vacina tríplice viral (MMR) – duas doses; vacina dupla 
bacteriana tipo adulto – 3 doses com reforço a cada 10 anos; vacina contra febre amarela – uma 
dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacina, com reforço a cada 10 
anos, se persistir risco; vacina contra influenza – 1 dose.  

D) vacina contra hepatite B – três doses; vacina tríplice viral (MMR) – duas doses; vacina dupla 
bacteriana tipo adulto – 3 doses com reforço a cada 10 anos; vacina contra febre amarela – uma 
dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacina, com reforço a cada 10 
anos, se persistir risco. 
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23. Marcador sorológico que confirma a hepatite B aguda e que deve ser solicitado em todos os casos de 
suspeita clínica dessa enfermidade. 

A) HBsAg. 

B) Anti-HBc – IgM. 

C) HBeAg. 

D) Anti-HBe – IgM. 

 

24. Substância escabicida tópica de escolha, por estar relacionada a menores efeitos colaterais e melhor 
tolerância pelo paciente. 

A) Deltametrina. 

B) Benzoato de Benzila. 

C) Monossulfiram. 

D) Permetrina. 

 

25. Doença dermatológica que tem como primeira manifestação, em 50 a 94% dos casos, o aparecimento 
de placa mãe ou precursora (medalhão), geralmente no tronco, raiz de membros ou região cervical, 
eritemato-escamosa, de crescimento centrífugo, forma arredondada ou ovalada. 

A) Ptiríase rósea de Gibert. 

B) Psoríase gutata. 

C) Rosácea. 

D) Eczema numular. 

 

26. Melhor opção de tratamento em primeiro episódio de cistite aguda não complicada em mulheres jovens 
imunocompetentes, por mostrar eficácia superior a 90%,menor índice de recorrências e melhor adesão 
ao tratamento. 

A) Norfloxacino 400 mg, 12/12 h por 7 dias. 

B) Norfloxacino 400 mg, dose única. 

C) Norfloxacino 400 mg, 12/12 horas por 3 dias. 

D) Norfloxacino 400 mg, 12/12 h, por 10 dias. 

 

27. Servidora de uma instituição federal de ensino apresenta atestado médico de 5 dias para acompanhar 

tratamento de pneumonia do filho de 4 anos de idade. Nos últimos 12 meses, há o registro de 7 dias de 

licença da mesma espécie na ficha funcional da servidora. Sobre esse caso, assinale a opção correta. 

A) A servidora será dispensada da perícia oficial, porque sua licença não ultrapassou 5 dias corridos e 
a soma das licenças da mesma espécie não ultrapassou 14 dias nos últimos 12 meses. 

B) A servidora deverá submeter-se à perícia oficial singular, porque o período de licença ultrapassou o 
período de três dias corridos. 

C) A servidora será submetida à perícia por junta oficial, por tratar-se de licença por motivo de doença 
em pessoa da família.  

D) A servidora não terá direito a esse tipo de licença, porque não está previsto no Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei Nº 
8.112/90). 
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28. Mulher, 44 anos de idade, servidora de uma instituição federal de ensino, no setor de Recursos 
Humanos, comparece ao setor médico do seu local de trabalho, com queixas de dor de início insidioso 
em cotovelo direito, irradiada para dorso do antebraço, com piora da sintomatologia durante 
movimentos de extensão dos dedos e punho, como ao usar o mouse do computador. Paciente informa 
que o quadro teve início após período de sobrecarga de trabalho em que digitou por longos períodos. 
Marque a opção que aponta corretamente a hipótese diagnóstica e o teste clínico que pode auxiliar 
esse diagnóstico. 

A) Epicondilite lateral; Teste de Cozen. 

B) Epicondilite medial; Teste de Mill. 

C) Doença de Kienbock; Teste de Tinnel. 

D) Tenossinovite estenosante de De Quervain; Teste de Finkelstein. 

 

29. São metas terapêuticas para indivíduo do gênero masculino, portador de diabetes mellitus tipo II há 2 
anos, 45 anos de idade, em uso de hipoglicemiante oral, e sem co-morbidades, segundo 
Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes em 2011, para tratamento de diabetes 
mellitus tipo 2. 

A) Hemoglobina glicada inferior a 8,0  e glicemia de jejum < 110. 

B) Hemoglobina glicada inferior a 7,0 e glicemia de jejum < 100. 

C) Hemoglobina glicada inferior a 6,0 e glicemia de jejum < 100. 

D) Hemoglobina glicada inferior a 7,5 e glicemia de jejum < 110. 

 

30. Tratamento de primeira escolha para abordagem de adulto jovem portador de úlcera genital, sem 
vesículas, com menos de 4 semanas de duração, sem histórico de alergia medicamentosa. 

A) Penicilina benzatina 2.400.000 UI (dose única, 1.200.000 UI em cada nádega) + azitromicina 1 g VO 
em dose única. 

B) Penicilina benzatina 2.400.000 UI (dose única, 1.200.000 UI em cada nádega) + ceftriaxona 1 g IM, 
dose única. 

C) Penicilina benzatina 2.400.000 UI (dose única, 1.200.000 UI em cada nádega) + doxiciclina 100 mg 
– 1 comp 12/12 h por VO durante 10 dias. 

D) Penicilina benzatina 2.400.000 UI (dose única, 1.200.000 UI em cada nádega) + 
sulfametoxazol/trimetoprim (800 mg + 160 mg) – 1 comp 12/12 h por VO durante 10 dias. 

 

31. É correto afirmar com relação à radiografia de tórax em pacientes imunocompetentes com suspeita de 
pneumonia adquirida na comunidade (PAC) que 

A) a radiografia de tórax não precisa ser solicitada na abordagem inicial de pacientes 
imunocompetentes com suspeita de PAC, tendo em vista que os dados semiológicos apresentam 
elevada acurácia. 

B) o padrão radiológico não pode ser usado para predizer o agente causal, ou mesmo para separar 
grupos de agentes. 

C) a persistência de achados radiológicos após 3 semanas requer investigação adicional através de 
tomografia computadorizada de tórax, independentemente da evolução clínica. 

D) a radiografia de tórax deve ser repetida após 3 semanas do início dos sintomas em pacientes 
fumantes com mais de 50 anos de idade, na persistência dos sintomas ou achados anormais no 
exame físico. 
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32. Assinale a opção que apresenta situações que são fatores de risco e/ou fatores desencadeantes do 
glaucoma agudo por fechamento angular.  

A) Câmara anterior profunda e maior diâmetro corneano. 

B) Sexo feminino e ambientes com baixa iluminação. 

C) Olhos míopes e uso de drogas midriáticas. 

D) Adulto jovem (20-30 anos) e estresse emocional. 

 

33. Sobre a hipercolesterolemia familiar é correto afirmar que 

A) o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar deve ser sempre suspeitado em adultos com LDL – 
colesterol ≥ 160 mg/dl. 

B) o xantoma no tendão de Aquiles é um sinal clínico pouco específico para hipercolesterolemia 
familiar e não tem relação com o risco cardiovascular. 

C) o paciente portador de hipercolesterolemia familiar deve limitar o consumo de colesterol alimentar 
em quantidades inferiores a 400 mg/dia, para auxiliar no controle da colesterolemia.  

D) o rastreamento universal de dislipidemia deve ser realizado em todos os indivíduos acima de 10 
anos de idade, através da análise do perfil lipídico. 

 

34. Sobre dermatite atópica, é correto afirmar que 

A) são critérios maiores de Hanifin e Rajka para o diagnóstico de dermatite atópica: prurido, xerose 
cutânea, história pessoal ou familiar de atopia, morfologia e distribuição típica das lesões. 

B) a xerose é a manifestação mais encontrada nos pacientes com dermatite atópica. 

C) a corticoterapia sistêmica deve ser empregada precocemente no tratamento de dermatite atópica 
para controle da reação inflamatória, sendo um dos pilares da terapia dessa enfermidade. 

D) o Sinal de Hertogue na dermatite atópica é representado pela hiperlinearidade palmo-plantar. 

 

35. Um paciente com doença do refluxo gastroesofágico queixa-se de sintomas noturnos provocados por 
escape ácido, estando sob administração matinal de inibidor de bombas de prótons. A classe de 
medicamentos que pode ser utilizada para alívio do sintoma noturno é a de 

A) Procinéticos. 

B) Antiácidos. 

C) Bloqueadores H2. 

D) Sucralfatos. 

 

36. Paciente do sexo masculino, 45 anos, com quadro de febre há dois dias, cefaleia, mialgia e dor 
retroorbitária. Irmão que reside no mesmo domicílio teve diagnóstico de dengue há cerca de 10 dias. 
Não apresenta sinais de alarme, mas prova do laço foi positiva. Exame físico normal, PA – 120x70 
mmHg, FC – 92 bpm, Fr – 18 ipm, boa perfusão de enchimento capilar, pulsos cheios, orientado. 
Hemograma revela hematócrito 45%, 3.720 leucócitos e 126.000 plaquetas. A conduta terapêutica 
indicada para esse paciente é de 

A) tratamento em regime ambulatorial com hidratação oral de acordo com a aceitação, sintomáticos, 
repouso e reavaliação imediata na presença de sinais de alarme ou no período de diminuição da 
febre, entre o terceiro e sexto dia de doença. 

B) tratamento em regime ambulatorial com hidratação oral 80 ml/kg/dia, sintomáticos, repouso, 
reavaliação diária até 48 h após a queda da febre ou imediata na presença de sinais de alarme. 

C) reposição volêmica com 20 ml/Kg/h em duas horas com soro fisiológico 0,9% ou ringer lactato. 
Reavaliação clínica e de hematócrito após duas horas. 

D) hidratação oral supervisionada no pronto-atendimento, sintomáticos e reavaliação clínica e de 
hematócrito após 4 horas.  
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37. Na Doença de Von Willebrand, os achados laboratoriais usualmente encontrados são 

A) Tempo de protrombina aumentado, TTPa normal, TT normal. 

B) Tempo de protrombina aumentado, TTPa aumentado, TT normal. 

C) Tempo de protrombina normal, TTPa normal ou aumentado, TT aumentado. 

D) Tempo de protrombina normal, TTPa normal ou aumentado, TT normal. 

 

38. Medicamentos classificados como sendo do grupo I para tratamento abortivo da crise de migrânea de 
moderada a forte intensidade, por ter comprovada eficácia e tem a vantagem de atuarem em todos os 
sintomas da crise. 

A) Triptanos. 

B) Anti-inflamatórios não esteroides.  

C) Ergotaminas + cafeína. 

D) Glicocorticoides.  

 

39. A observação de nistagmo com componente vertical e rotatório, latência de poucos segundos, duração 
curta e fatigabilidade desencadeado pela Manobra de Dix-Hallpike é utilizada para o diagnóstico de 

A) vertigem de posicionamento paroxística benigna. 

B) doença de Menière. 

C) vertigem causada por fístula endolinfática.  

D) neurite vestibular. 

 

40. São doenças que dão direito à isenção de imposto de renda nos rendimentos relativos à aposentadoria, 
pensão ou reforma. 

A) Contaminação por radiação, cegueira, surdez e alienação mental.  

B) Artrite reumatoide, hepatopatia grave, tuberculose ativa e neoplasia maligna. 

C) Doença de Parkinson, nefropatia grave, hanseníase e doença bipolar do humor. 

D) Esclerose múltipla, cardiopatia grave, espondiloartrose anquilosante e estados avançados de 
Doença de Paget. 

 

41. Aluno de 16 anos de idade, gênero masculino, comparece ao setor de saúde de sua escola com 
queixas de febre alta (temperatura máxima de 39,5° C) de início súbito há 36 horas, acompanhada por 
obstrução nasal, tosse seca frequente, dor de garganta, cefaleia e mialgia. É portador de asma 
brônquica persistente leve e faz uso de corticoide inalatório de manutenção em doses baixas. Ao exame 
físico, observa-se bom estado geral, corado, hidratado, FR – 18 ipm, orofaringe – hiperemia leve e 
ausculta cardiopulmonar normal. Saturação de O2 em ar ambiente – 96%. Recebeu vacina contra 
influenza há 8 meses.  Assinale a opção que a presenta a hipótese diagnóstica e conduta adequada 
para o caso descrito.  

A) Resfriado comum; deverá ser orientado repouso, alimentação leve, aumento da ingestão de líquidos 
e orientar retorno, se houver agravamento dos sintomas. 

B) Síndrome gripal; deverão ser prescritos Oseltamivir, medicamentos sintomáticos, aumentar ingestão 
de líquidos, solicitar exames radiográficos e outros, de acordo com avaliação clínica e sinais de 
agravamento. 

C) Resfriado comum; deverá ser orientado repouso, alimentação leve, aumento da ingestão de 
líquidos, prescrição de medicamentos sintomáticos, Oseltamivir e orientar retorno, se houver 
agravamento dos sintomas. 

D) Síndrome gripal; deverão ser prescritos medicamentos sintomáticos, repouso, alimentação leve, 
aumento da ingestão de líquidos e orientar retorno, se houver agravamento dos sintomas. 
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42. Em relação aos exames diagnósticos em doenças da tireoide, é correto afirmar que 

A) na Doença de Graves, a relação T3/T4 está diminuída. 

B) a dosagem do T4 livre é o exame de escolha para diagnóstico de hipertireoidismo franco ou 
subclínico. 

C) a dosagem de T3 total ou livre tem pouca acurácia no diagnóstico de hipotireoidismo, mas pode ser 
útil no diagnóstico etiológico do hipertireoidismo. 

D) o uso de ácido acetilsalicílico pode levar à diminuição do T3 e T4 livres. 

 

43. Em relação à litíase urinária assinale a opção correta. 

A) Tomografia computadorizada é o exame de escolha com melhor sensibilidade e especificidade para 
investigação de litíase urinária. 

B) Aumento da excreção de cálcio, oxalato e citrato constituem as alterações metabólicas mais 
comumente encontradas em pacientes com litíase urinária. 

C) Sumário de urina mostrando hematúria microscópica é encontrado em menos de 50% dos casos de 
litíase com cólica renal. 

D) Acomete mais indivíduos do sexo masculino e é mais frequente na faixa etária de 40-50 anos de 
idade. 

 

44. Adolescente de 13 anos apresenta-se com dor na região do calcanhar direito, puntiforme e profunda, 
com início há duas semanas. É um adolescente bastante ativo, pratica futebol 4 vezes por semana. A 
dor piora durante e após a atividade física e, no exame físico, o paciente queixa-se de dor à palpação 
do calcâneo. Raio-X mostrou aumento da densidade e fragmentação da apófise do calcâneo. O 
diagnóstico provável é 

A) Doença de Osgood-Schalatter. 

B) Bursite retrocalcaneana. 

C) Doença de Sever. 

D) Doença de Kohler. 

 

45. Em relação à tosse crônica decorrente de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), assinale a opção 
correta. 

A) O antecedente de cirurgia anti-refluxo descarta a DRGE como etiologia da tosse crônica. 

B) Mais de 80% dos casos respondem bem ao tratamento com inibidor da bomba de prótons.  

C) Predomina no período diurno e não está associada a sintomas típicos de DRGE, pirose e 
regurgitação, em até 75% dos casos. 

D) O tratamento de escolha é a utilização de medidas comportamentais + inibidor da bomba de prótons 
em dose duplicada + procinéticos. 

 




