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1. A exposição crônica a ___________ está ligada a 
mesotelioma: 
a) Alumínio. 
b) Asbesto. 
c) Sílica. 
d) Berílio. 

 

2. Sinal clínico mais confiável para comprovação de parada 
cardíaca: 
a) Apneia. 
b) Temperatura corporal. 
c) Inconsciência. 
d) Ausência de pulso carotídeo. 

 

3. É a etiologia comumente das dilatações do trato urinário 
diagnosticadas no período antenatal: 
a) Válvula de uretra posterior. 
b) Refluxo vesicoureteral. 
c) Estenose de junção ureterovesical. 
d) Estenose de junção pieloureteral. 

 

4. Manifestação cutânea normalmente encontrada no 
diabético:  
a) Herpes. 
b) Eczema agudo. 
c) Xantoma. 
d) Dermatofitose. 

 

5. Qual a finalidade do emprego da lidocaína no tratamento 
da parada cardiorrespiratória? 
a) Eliminar a ectopia ventricular. 
b) Melhorar a perfusão pulmonar. 
c) Ação vasoconstritora. 
d) Diminuição do débito cardíaco. 

 

6. Indivíduos com uremia apresentam anormalidade clínica do 
tipo: 
a) Hipotermia. 
b) Hipercalcemia. 
c) Constipação intestinal. 
d) Hipofosfatemia. 

 

7. Das complicações da doença de Crohn, a habitualmente 
menos encontrada é: 
a) Obstrução. 
b) Fístula enterocutânea. 
c) Fístula perianal. 
d) Perfuração intra-abdominal. 

 

8. Não é uma das causas de pulso paradoxal: 
a) Regurgitação aórtica. 
b) Asma brônquica. 
c) Tamponamento cardíaco. 
d) Obesidade. 

 
 
 

9. Assinale a opção de terapêutica de primeira escolha para o 
tratamento da uretrite por Chlamydia sp: 
a) Penicilina. 
b) Sulfa eritromicina. 
c) Tetraciclina. 
d) Quinolona. 

 

10. Dentre as manifestação do câncer esofagiano é a mais 
comum: 
a) Odinofagia. 
b) Dor torácica. 
c) Disfagia. 
d) Anemia. 

 

11. É a causa de insuficiência renal aguda pós-renal. 
a) Bexiga neurogênica. 
b) Rejeição de aloenxerto renal. 
c) Arritmias cardíacas. 
d) Necrose tubular aguda. 

 

12. Dor anal relacionada à evacuação é sugestivo de: 
a) Fissura anal. 
b) Fístula perianal. 
c) Trombose hemorroidária interna. 
d) Trombose hemorroidária externa. 

 

13. Tipo histológico comum em pacientes com câncer de 
pulmão: 
a) Adenocarcinoma. 
b) Carcinoma de células escamosas. 
c) Carcinoma de células gigantes. 
d) Carcinoma bronquioloalveolar. 

 

14. Artigo 18 da Lei nº 8080/90. À direção municipal do Sistema 
de Saúde (SUS) compete: 

I. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio 
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 
humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 
estaduais e federais competentes, para controlá-las. 

II. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
III. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 

privados de saúde. 
IV. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

 
Com relação às afirmações acima podemos dizer que: 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente a afirmação III está incorreta. Essa 

competência é da União. 
c) Somente a afirmação IV está incorreta. Não se deve 

formar consórcios. 
d) Somente a afirmação I está correta. 
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15. Assinale a alternativa incorreta. É vedado ao médico: 
a) Receber remuneração ou gratificação por valores 

vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na 
função de perito ou de auditor. 

b) Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de 
sua família ou de qualquer outra com a qual tenha 
relações capazes de influir em seu trabalho ou de 
empresa em que atue ou tenha atuado. 

c) Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 
médico-legal quando tenha realizado o exame. 

d) Deixar de atuar com absoluta isenção quando 
designado para servir como perito ou como auditor, 
bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e 
de sua competência. 

 

16. Qual é o aspecto mamográfico mais indicativo de câncer? 
a) Microcalcificações pleomórficas. 
b) Hipodensidade de mama. 
c) Microcalcificações agrupadas. 
d) Tumor espiculado. 

 

17. O acidente vascular cerebral transitório é normalmente 
decorrente de: 
a) Arritmias cardíacas ventriculares. 
b) Placa ulcerada de carótida interna. 
c) Infarto do miocárdio. 
d) Obstrução da artéria carótida interna. 

 

18. Defina o termo “hifema”: 
a) Pus na câmara posterior. 
b) Hemorragia do vítreo. 
c) Hemorragia da câmara anterior. 
d) Pus na câmara anterior. 

 

19. São características da Moléstia de Graves: 
a) Taquicardia, nódulo tireoidiano. 
b) Bócio, exoftalmo, mixedema pré-tibial. 
c) Bócio, fácies mixedematoso, pele seca e descamativa. 
d) Exoftalmo, nódulo tireoideano, fácies mixedematoso, 

taquicardia. 
 

20. Assinale a alternativa incorreta. É a etiologia mais comum 
da neurite óptica: 
a) Encefalite. 
b) Esclerose múltipla. 
c) Intoxicação por álcool. 
d) Vasculite. 

 

21. Qual o desequilíbrio acidobásico que mais agrava o coma 
hepático? 
a) Acidose respiratória. 
b) Alcalose metabólica. 
c) Acidose metabólica. 
d) Alcalose respiratória. 

 
 
 
 
 

22. Qual é o mecanismo básico de ação da pílula 
anticoncepcional? 
a) Formação de endométrio hostil. 
b) Bloqueio da ovulação. 
c) Paralisação dos gametas. 
d) Espessamento de muco cervical.        

 

23. A terapia de reposição hormonal do climatério previne: 
a) Doenças isquêmicas do miocárdio. 
b) Osteoporose. 
c) Acidentes tromboembólicos. 
d) Doenças de Alzheimer. 

 

24. Dentre as causas de uremia pré-renal é a mais comum: 
a) Hemorragia. 
b) Desidratação. 
c) Uso abusivo de diurético. 
d) Insuficiência cardíaca. 

 

25. Qual é o tipo de câncer mais encontrado em indivíduos do 
sexo masculino? 
a) Próstata. 
b) Linfoma. 
c) Pulmão. 
d) Cólon. 

 

26. Não podemos afirmar a respeito das anemias hemolíticas: 
a) Teste de Coombs indireto detecta anticorpos no soro. 
b) Pulsoterapia com metilprednisolona é a medida 

terapêutica mais eficaz. 
c) Teste de Coombs direto detecta anticorpos na 

superfície das hemácias. 
d) Levodopa e metildopa podem provocar anemia 

autoimune. 
 

27. Como é conhecido o cálculo nos órgãos que constituem o 
aparelho urinário? 
a) Litotripsia. 
b) Uripsia. 
c) Nefrectomia. 
d) Urolitíase. 

 

28. O teste de Schiller não auxilia no diagnóstico de: 
a) Tricomoníase. 
b) Displasia cervical. 
c) Gravidez. 
d) Ovulação. 

 

29. Assinale dentre os sinais abaixo os sinais característicos da 
fissura anal: 
a) Úlcera anal, plicoma sentinela e cisto dermoide. 
b) Úlcera anal, abscesso e hemorroidas. 
c) Úlcera anal, hemorróidas e plicoma sentinela. 
d) Úlcera anal, hipertonia do esfíncter interno e plicoma 

sentinela. 
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30. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja 
direta ou mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma: 
a) Descentralizada, não hierarquizada e em níveis de 

complexidade decrescente. 
b) Federalizada, hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente e decrescente. 
c) Regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 
d) Centralizada, não hierarquizada e em níveis de 

complexidade decrescente. 
 

31. Resultado laboratorial que indica agravamento de uma 
pancreatite aguda: 
a) Aumento da secretina. 
b) Hipergastrinemia. 
c) Hipocalemia. 
d) Hipocalcemia. 

 

32. É direito do médico, exceto: 
a) Decidir, em qualquer circunstância, levando em 

consideração sua experiência e capacidade 
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, 
evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas 
venha a prejudicá-lo. 

b) Indicar o procedimento adequado ao paciente, 
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 
respeitada a legislação vigente. 

c) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. 
d) Participar de anúncios de empresas comerciais 

qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua 
profissão. 

 

33. A diminuição da produção do leite materno pode acontecer 
com mães que utilizam: 
a) Anti-inflamatórios. 
b) Broncodilatadores. 
c) Antifúngicos. 
d) Diuréticos. 

 

34. Dentre as causas de oclusão intestinal é a menos comum: 
a) Volvo sigmoide. 
b) Bridas. 
c) Hérnias. 
d) Invaginação. 

 

35. Pode ocorrer íleo prolongado no seguinte caso: 
a) Hipocalemia. 
b) Hiperglicemia. 
c) Hiperbilirrubinemia. 
d) As opções de respostas a e c estão corretas. 

 

36. Aponte a alternativa em que há apenas uma palavra escrita 
incorretamente: 
a) Salsicha – irascível – intercessão. 
b) Estravagante – hipocondríaco – pretensão. 
c) Ressuscitar – fascínio – têxtil. 
d) Hálito – tabuleta – disenteria. 

 

37. Indique a alternativa em que a palavra destacada foi 
empregada erroneamente: 
a) A cobrança dessa tacha é totalmente indevida.  
b) Foi discriminado por causa das suas roupas.  
c) Na volta do feriado o tráfego será intenso.  
d) Passou a adolescência toda vadiando.  

 

38. “Mesmo que demore mil anos, passarei no concurso” A 
figura de linguagem presente na oração é: 
a) Antítese. 
b) Hipérbole. 
c) Pleonasmo. 
d) Metáfora. 

 

39. Os sinônimos das palavras escuso, denegar, cálido são, 
respectivamente: 
a) Indelével – deferir – acinte. 
b) Suspeito – indeferir – ardente. 
c) Paupérrimo – indeferir – acinte. 
d) Indelével – deferir – ardente. 

 

40. A regência verbal está incorreta em: 
a) Sou avesso à corrupção.  
b) Com a arrecadação de alimentos, agradarei aos padres.  
c) Estávamos ansiosos pelo casamento. 
d) Assistiremos o show do Paul McCartney.   

 

41. Analise as afirmações abaixo em relação à concordância dos 
termos: 

I. Restou-me um fogão, uma geladeira e uma mesa. 
II. Fazem quinze anos que me formei em jornalismo. 

III. Ela mesmo organizou o casamento. 
 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 

42. Indique a alternativa em que há erro na flexão de número 
dos substantivos em destaque: 
a) Todos os filhotes tinham problemas nos coraçõezinhos. 
b) Há um projeto que visa à instalação dos corrimões. 
c) Os peixes-bois foram transferidos para o aquário 

municipal. 
d) Foram encontrados fósseis de dinossauros. 

 

43. Assinale a alternativa que contém o período cujas palavras 
estão grafadas corretamente: 
a) Em períodos dificeis, fazemos uma análize para 

contenção das despezas. 
b) Em períodos difíceis, fazemos uma analise para 

contenssão das despezas. 
c) Em períodos difíceis, fazemos uma análise para 

contenção das despesas. 
d) Em períodos dificeis, fazemos uma análize para 

contensão das despesas. 
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44. Mário de Andrade, escritor consagrado, organizador da 
Semana de Arte Moderna de 22, é autor de: 
a) “Os Sertões”.  
b) “Macunaíma”. 
c) “Libertinagem”.  
d) “Laços de Família”.  

 

45. A palavra chapéu é acentuada, pois: 
a) Trata-se de uma oxítona com o ditongo aberto éu. 
b) Trata-se de uma paroxítona terminada em u. 
c) Trata-se de uma proparoxítona. 
d) Trata-se de uma paroxítona com ditongo aberto éu.  

 

46.  Assinale a alternativa correta referente ao país da Europa 
que obteve ajuda da União Europeia em aproximadamente 
90 bilhões de euros para estabilizar a sua economia neste 
ano de 2010:  
a) França. 
b) Alemanha. 
c) Irlanda. 
d) Itália. 

 

47. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e possui 
nascentes das três grandes bacias brasileiras (Amazônica, 
São Francisco e Paraná). Quanto à vegetação, caracteriza-se 
pela presença de: 
a) Grandes espécies vegetais, como o ipê-roxo e o ipê-

amarelo, além de mogno e seringueira. 
b) Pequenos arbustos e árvores retorcidas, além da 

ocorrência de cascas grossas nas espécies vegetais. 
c) Cactos e mandacarus, caracterizados pela baixa altura 

das espécies vegetais. 
d) Árvores em forma de cone, como a araucária e o 

eucalipto. 
 

48. Uma piscina retangular com 120 cm de profundidade, 12,5 
m de comprimento e 8 m de largura, contém água até os 
 
   de sua capacidade total. Quantos litros faltam para 

enchê-la completamente? 
a) 720 ℓ. 
b) 72 ℓ. 
c) 72.000 ℓ. 
d) 7.200 ℓ. 

 

49. O capital de R$ 7.000,00 foi aplicado a juros compostos de 
14% ao ano durante 2 anos. Quanto será aproximadamente 
o juro recebido? 
a) R$ 9.100,00. 
b) R$ 8.700,00. 
c) R$ 2.100,00. 
d) R$ 1.500,00. 

 

50. Qual é a maior das medidas dos lados de um terreno que 
tem área de 1.125 m² e 140 m de perímetro? 
a) 20. 
b) 60. 
c) 45. 
d) 35. 

 
 
 




