
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 50 (cinqüenta) questões da prova objetiva numeradas seqüencialmente 

e distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10 

INFORMÁTICA  11 a 20 

CONHECIMENTOS GERAIS 21 a 25 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E LEGISLAÇÃO 26 a 50 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 
2. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 
4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 
7. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, mas 

controle seu tempo. 
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 
9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES desde que o candidato fique até o término das 4 horas de prova. 
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

• Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

• Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

• Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

• Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

• Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

• For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 
realização das provas objetiva e discursiva. 

• Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope 
de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a 
ata e as folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

DESTAQUE AQUI 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 A 8 
 

A realidade dos consultórios 
 

Adriana Dias Lopes 
 

Em um mundo ideal, o aumento da eficiência, a 
diminuição do custo e a facilidade de acesso aos 
métodos anticoncepcionais femininos e masculinos 
poderiam ter reduzido o aborto no Brasil a sua dimensão 
puramente médica. Ele seria praticado apenas para 
salvar a vida da mãe ou na circunstância de o feto que 
ela carrega no útero ter sido gerado por estupro ou ser 
inviável, por um defeito grave de formação. Mas não 
existe o mundo ideal. O aborto continua sendo um 
dilema social, humano, jurídico e um risco para a saúde 
de quase 1 milhão de mulheres brasileiras todos os 
anos. Essa questão, sem solução unânime no campo 
religioso (quando o feto passa a ter alma?) e no 
científico (quando a vida começa?), vem sendo encarada 
no dia-a-dia dos consultórios. Tem crescido o número de 
médicos que, diante da irredutibilidade das pacientes em 
abortar, consideram seu dever profissional ajudá-las a 
enfrentar da melhor maneira possível as consequências 
da decisão. Essa atitude deriva da filosofia da redução 
de danos já adotada antes em alguns países para 
proteger a vida de usuários de drogas pesadas que não 
conseguem se livrar do vício. Diz o obstetra Osmar 
Ribeiro Colás, da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp): "Não posso interromper uma gestação, mas 
tenho o dever ético de explicar a minha paciente quais 
são os métodos abortivos e, depois, se necessário, 
acudi-la".  

O Brasil tem cerca de 18.000 ginecologistas. São 
pouco confiáveis as estatísticas de quantos se tornaram 
adeptos da filosofia de redução de danos para pacientes 
dispostas a desafiar a lei brasileira e se submeter a um 
aborto. O certo é que há vinte anos era raro achar um 
médico que discutisse essa questão e impossível 
encontrar outro que admitisse essa abordagem em sua 
prática médica. Hoje não só se debate livremente a 
questão do ponto de vista teórico como muitos, a 
exemplo do doutor Osmar Colás, admitem publicamente 
que não deixariam sem assistência uma paciente apenas 
porque ela decidiu abortar. 

Sem muita precisão, os especialistas acreditam 
que chegue a 1 milhão o número de abortos realizados 
anualmente no Brasil de modo clandestino. As 
complicações decorrentes de abortos malfeitos, sem 
condições de higiene ou segurança, representam a 
quarta causa de morte materna, atingindo cerca de 200 
mulheres. O cenário foi bem pior em um passado não 
muito distante. Na década de 80, os abortos clandestinos 
podem ter chegado a 4 milhões por ano. Vários fatores 
se combinaram para reduzir esse número. Os mais 
efetivos foram o aperfeiçoamento dos métodos 
anticoncepcionais e a disseminação no país de políticas 
de planejamento familiar. Desde 2002, o Ministério da 
Saúde distribui por sua rede capilar de atendimento a 
chamada "pílula do dia seguinte" – que contém uma 
substância capaz de impedir a fixação do óvulo no útero, 
provocando, consequentemente, sua expulsão pelo 
organismo feminino. Só a pílula do dia seguinte pode ter 
diminuído em 30% o número de abortos clandestinos no 
Brasil. A adoção da redução de danos por um número 
maior de médicos poderia derrubar ainda mais essa 
curva nos próximos anos. 

[...] 
  

(VEJA, 28/01/2009) 
 

Questão 1  
 

 
 

De acordo com o texto, a expressão destacada no 
enunciado: “Essa questão, sem solução unânime no 
campo religioso [...]”. 
 
 
(A) refere-se ao substantivo aborto. 
(B) refere-se à expressão “dimensão médica”. 
(C) refere-se à expressão “dilema social”. 
(D) refere-se à construção “de acesso aos métodos 

anticoncepcionais femininos e masculinos.” 
(E) refere-se à expressão “risco para a saúde”. 
 

 
 

Questão 2  
 
 
O tipo de predicado que ocorre no enunciado: “São 
pouco confiáveis as estatísticas [...]”, é o mesmo que 
ocorre em: 
 
 
 
(A) Os agricultores participaram do protesto contra a 

política agrária do governo. 
(B) “Perdi o bonde e a esperança.” (Carlos Drummond de 

Andrade) 
(C) Apesar da situação, os candidatos pareciam 

tranquilos. 
(D) Os candidatos receberam os gabaritos logo após o 

término das provas. 
(E) Ocorreram fatos desagradáveis durante o seminário. 
 
 
 

Questão 3  
 
 
Assinale a alternativa que pode substituir o termo 
destacado no enunciado: “Mas não existe o mundo 
ideal.”, mantendo-se o mesmo sentido em que foi 
usado. 
 
 
(A) Portanto. 
(B) Todavia. 
(C) Para que. 
(D) E. 
(E) Ainda assim. 
 
 

Questão 4  
  
 
 
As conjunções destacadas no enunciado: "Não posso 
interromper uma gestação, mas tenho o dever ético de 
explicar a minha paciente quais são os métodos 
abortivos e, depois, se necessário, acudi-la", 
apresentam, respectivamente, as noções de: 
 
(A) oposição – adição- condição. 
(B) adição – adição – conseqüência. 
(C) oposição - adição – causa. 
(D) condição – adição – condição. 
(E) oposição – oposição – condição. 
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Questão 5  
 
No enunciado: “[...] há vinte anos era raro achar um 
médico que discutisse essa questão [...]”, o verbo 
destacado está no singular porque é impessoal. 
Assinale a alternativa em que há a mesma ocorrência. 
 
 
(A) Os professores haviam-no como o melhor da turma. 
(B) Não se fazem mais profissionais como antigamente. 
(C) Choveram elogios após nossa apresentação. 
(D) Eles não faziam ideia da surpresa que os esperava. 
(E) Fazia doze anos que não voltávamos àquela cidade. 
 
 
 

Questão 6  
 
Os verbos destacados no enunciado “[...] muitos, a 
exemplo do doutor Osmar Colás, admitem 
publicamente que não deixariam sem assistência uma 
paciente apenas porque ela decidiu abortar.”, foram 
empregados, respectivamente, nos seguintes tempos: 
 
(A) Presente – futuro do pretérito – pretérito imperfeito. 
(B) Imperativo - futuro do pretérito – pretérito perfeito. 
(C) imperativo – futuro do pretérito – pretérito perfeito. 
(D) Presente – futuro do pretérito – pretérito perfeito. 
(E) Presente – pretérito imperfeito – pretérito perfeito. 
 
 

Questão 7  
 
Com relação à tipologia, o texto é: 
 
(A) descritivo. 
(B) narrativo. 
(C) descritivo. 
(D) informativo. 
(E) argumentativo. 
 

Questão 8  
 
O texto pretende discutir que: 
 
(A) Tem ocorrido uma diminuição no número de abortos 

praticados no Brasil, comparado a outros períodos. 
(B) A influência da religião com relação à prática do aborto 

tem contribuído para sua diminuição.  
(C) É necessário ocorrer a legalização do aborto, visto 

que, atualmente, trata-se de uma questão de saúde 
pública. 

(D) A não-legalização do aborto fere o direito de liberdade 
de cada indivíduo sobre o seu próprio corpo.  

(E) Embora o aborto ainda seja um assunto polêmico e 
sem definição, trata-se de uma prática cada vez mais 
frequente nos consultório médicos. 

 
 
 

Questão 9  
 
Assinale a alternativa em que a palavra destacada não 
foi usada adequadamente. 
 
(A) Os vereadores decidiram pela cessão dos direitos 

políticos do prefeito. 
(B) A seção na Câmara foi tumultuada e improdutiva. 
(C) O juiz determinou o cumprimento imediato da 

sentença. 
(D) Sempre votei na 56ª seção eleitoral. 
(E) O infrator sempre deve responder por seus erros. 
 

Questão 10  
 
Analise as frases: 
 
I. Ela disse que voltaria logo. 
II. As famílias que são carentes receberão benefícios 

do governo federal. 
III. Os candidatos que forem aprovados deverão trazer 

seus documentos pessoais até o início do mês. 
 
 
A palavra “que” é pronome relativo em: 
 
A) apenas I. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) apenas II. 
E) apenas III. 
 

INFORMÁTICA 

 
 

Questão 11  
 
O local onde os processamentos são executados e 
controlados é conhecido como PROCESSADOR ou 
CPU. A CPU possui entre seus dispositivos auxiliares, 
a memória. 
 
(A) ROM.  
(B) RAM 
(C) Secundária. 
(D) CACHE. 
(E) DRAM. 
 
 
 

Questão 12  
 
 
 
Considerando o MS-WORD 2007 e o Windows em sua 
configuração PADRÃO, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) CORRETA(s). 
 
I. Para selecionar uma palavra, basta realizar um duplo 
clique com botão esquerdo do mouse na palavra 
desejada. 
 
II. É possível inserir uma Nota de Rodapé através do 
menu Referências.  
 
III. Após selecionar um determinado trecho de um 

texto, e em seguida clicar no botão , o usuário 
tem a opção de alterar a Cor da Fonte. 

IV. Ao clicar no botão , uma caixa de diálogo 
será aberta com as opções Retrato e Paisagem. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 
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Questão 13  
 
 
Considerando o MS-WORD 2007 e a tabela abaixo, a 
fórmula CORRETA para inserir na célula D3, de forma 
que execute o cálculo correto da média entre a Nota1 e 
Nota2 do “Tatalinho” é: 

 
 
(A) =MÉDIA(B3:C3)/2. 
(B) =MÉDIA(B3:C3). 
(C) MÉDIA(B3+C3)/2. 
(D) =MÉDIA(B3,C3). 
(E) =MÉDIA(B3,C3)/2. 
 
 

Questão 14  
 
No Windows XP, a área de trabalho consiste em um 
ambiente gráfico pessoal que permite o usuário abrir 
algumas janelas de programas, efetuar operações, 
armazenar arquivos, ícones, entre outros. A área de 
trabalho no meio computacional também é conhecida 
como: 
 
(A) Windows Explorer. 
(B) Área Personal. 
(C) Windows Toolbar. 
(D) Área de Convergência. 
(E) Desktop. 
 

Questão 15  
 
Ao observar a imagem abaixo, antes do endereço do 
web site, é apresentado o protocolo HTTPS ao invés 
do comumente utilizado HTTP.  

 
 
Assinale a alternativa que apresenta a definição 
CORRETA para o protocolo HTTPS. 
(A) HyperText Transfer Protocol Secure (Indicando 

Segurança). 
(B) HyperText Transfer Protocol seconds (Indicando 

Velocidade). 
(C) HyperText Transfer Protocol software (Indicando 

Confiabilidade). 
(D) HyperText Transfer Protocol silver (Indicando 

Flexibilidade). 
(E) HyperText Transfer Protocol system (Indicando 

Usabilidade). 
Questão 16  
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Um CD-RW tem capacidade de armazenamento 

superior à 450 disquetes (floppy disk). 
(B) Um DVD-RW tem capacidade de armazenamento 

superior à 5 CD`s. 
(C) Um pendrive de 512MB tem capaicidade de 

armazenamento maior do que um CD-R. 
(D) Um DVD-R “virgem” tem capacidade superior do que 

um pendrive de 2GB. 
(E) Um HD Externo de 500GB tem capacidade superior do 

que 50 pendrives de 8GB. 
 
 

Questão 17  
 
 
Em um teclado padrão português (ABNT2), a TECLA 
que NÃO está presente é: 
(A) Esc. 
(B) Enter. 
(C) Join. 
(D) Shift. 
(E) Ctrl. 
 

Questão 18  
 
 
No Outlook Express, para enviar um e-mail o usuário 
tem entre as opções disponíveis, alguns campos 
(lacunas) que foram ocultos na imagem abaixo e 
representados de maneira “fictícia” por: Campo 01, 
Campo 02, Campo 03 e Campo 04. 
Esses campos “ocultos”, correspondem ao que consta 
na alternativa.  
 

 
 
 
(A) Para, Cc, Cco e Assunto. 
(B) Para,Cc, Assunto e Descrição. 
(C) E-mail, Destinatário, Remetente e Assunto. 
(D) Para, Remetente, Assunto e E-mail.  
(E) Email, Cco, Remetente e Descrição. 
 

Questão 19  
 
Considerando o Internet Explorer 8, para acessar um 
determinado site (Ir para), basta preencher o endereço 
do site na barra de endereços e clicar no botão: 
 

(A) . 

(B) . 

(C) . 

(D) .  

(E) . 
 
 

Questão 20  
 
São softwares aplicativos que fazem parte do pacote 

 (BrOffice.org):  
(A) Draw e Photoshop. 
(B) Calc e Writer. 
(C) Word e Calc. 
(D) Word e Excel. 
(E) Draw e Calc. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21  
 
“A evolução etária da população paranaense no 
período compreendido entre os anos de 1996 a 2006 
denota o envelhecimento da população. É possível 
notar, a partir dos dados analisados, que ocorre uma 
redução expressiva da participação na população de 
pessoas abaixo de 25 anos de idade, e um aumento do 
número dos idosos, embora o percentual da faixa 
etária de 25 até 39 anos tenha permanecido quase 
estável no período.” (Adaptado de CUNHA, M. S. da. 
Transformações recentes no mercado de trabalho 
paranaense. Revista Paranaense de Desenvolvimento, 
Curitiba, n.115, p.83, jul./dez. 2008). 
  
De acordo com o excerto de texto acima, e sobre a 
temática abordada, é possível afirmar que: 
 
(A) O envelhecimento da população pode ser atribuído ao 

aumento, nas últimas décadas, das taxas de 
mortalidade e fecundidade no Brasil. 

 
(B) Esse não pode ser considerado como um fenômeno 

de tendência mundial, já que a tendência da evolução 
etária mundial aponta na direção oposta.  

 
(C) O fenômeno de envelhecimento da população acarreta 

implicações e preocupações tanto para o Estado como 
para os setores produtivos, especialmente no que se 
refere às questões como as referentes ao sistema 
previdenciário. 

 
(D) A melhoria nas condições de saúde e de acesso aos 

serviços de saúde e as mudanças tecnológicas têm 
propiciado uma sobrevida ao idoso, reduzindo o seu 
grau de dependência mental e física, diminuindo o seu 
rendimento médio e, consequentemente, aumentando 
os níveis de pobreza e indigência. 

 
(E) Essa realidade não pode ser considerada semelhante 

à realidade nacional, visto que esta apresenta um 
quadro de rejuvenescimento populacional. 

 
Questão 22  
 
“Os BRICS representavam 18% do PIB mundial em 
2010, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
e o comércio entre os membros do grupo cresceu 
exponencialmente, passando de 38 bilhões de dólares 
em 2003 para um montante estimado de 220 bilhões 
em 2010” (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. Brics defendem 
reforma do sistema monetário internacional. 
Disponível em: <www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 
10 de mai. 2011). Sobre os BRICS, é CORRETO afirmar: 
 
(A) Os “BRICS” ainda apresentam um caráter informal, 

não possuindo um documento constitutivo, sendo 
sustentado pela vontade política de seus membros. 

(B) Os países que integram o “BRICS”, além do Brasil, 
são: Rússia, Indonésia, China e África do Sul. 

(C) O “BRICS” consiste em um agrupamento de países, 
que atua no cenário nacional em diversas frentes de 
atuação, embora a mais desenvolvida seja a frente 
econômico-financeira. 

(D) No ano de 2006 com o ingresso da África do Sul, o 
agrupamento passa de BRICs para BRICS (com “s” 
maiúsculo ao final).  

(E) Os “BRICS” procuram abrir espaço para seus 
membros para o diálogo e identificação de 
convergências em relação a temas estritamente 
econômicos. 

Questão 23  
 
Sobre o processo de urbanização e a sociedade 
brasileira é correto afirmar: 
 
I – O processo de industrialização pode ser 
considerado como a mola propulsora para o 
desenvolvimento da sociedade brasileira, atrelado à 
modernização agrícola e à urbanização. 
 
II – A urbanização brasileira consiste em um fenômeno 
relativamente recente, sendo que somente a partir da 
década de 1950 os dados referentes ao censo passam 
a mostrar uma população rural inferior à urbana. 
 
III – A partir das décadas de 1970 e 1980, é bastante 
evidente a tendência de concentração da população 
brasileira nas aglomerações metropolitanas como 
resultado de um significativo fluxo migratório. 
 
IV – Em meados da década de 1970 o quadro de 
desigualdade social torna-se acentuado nas áreas 
urbanas por conseqüência da redução no ritmo de 
crescimento econômico do país o que acarreta no 
aumento de índices de desemprego e pobreza. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
(A) II e III. 
(B) I, II e III. 
(C) Somente a alternativa I. 
(D) I,III e IV. 
(E) Somente a alternativa IV. 
 

Questão 24  
 
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 
(PNPB) é um programa do Governo Federal que tem 
como intuito maior a implementação de forma 
sustentável, tanto técnica, como economicamente, a 
produção e uso do Biodiesel. Sobre o biodiesel, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I – O biodiesel consiste em um biocombustível 
derivado de biomassa para uso em motores a 
combustão interna com ignição por compressão ou, 
para geração de outro tipo de energia, que possa 
substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
origem vegetal. 
II – Biodiesel é um combustível biodegradável derivado 
de fontes não renováveis, que pode ser obtido por 
diferentes processos tais como o craqueamento, a 
esterificação ou pela transesterificação. 
III- O biodiesel pode ser produzido a partir de gorduras 
animais ou de óleos vegetais, existindo dezenas de 
espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, 
tais como mamona, dendê ( palma ), girassol, babaçu, 
amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras. 
IV – No Paraná, os testes têm sido realizados com 
biodiesel obtido a partir de soja e álcool, em função da 
grande disponibilidade destes produtos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) II, III e IV. 
(B) III e IV. 
(C) I e IV 
(D) II e IV. 
(E) Somente a alternativa IV. 
 
 
 
 
 



PÁGINA 7 

Questão 25  

 
O cinema brasileiro passa, em meados da década de 
1990, por uma fase conhecida como “retomada”. Sobre 
este período assinale a alternativa CORRETA: 
 
I.  A criação de novos mecanismos, incluindo 

financiamento da produção por meio de renúncia 
fiscal (Leis de Incentivo), auxiliam a reorganizar a 
produção cinematográfica nacional. 
 

II.  Entre os filmes que ilustram bem este período, 
pode-se citar: “O Quatrilho”, “O Que é Isso 
Companheiro” e “Tropa de Elite”. 
 

III.  O surgimento de novas instâncias 
governamentais de apoio ao cinema, permitem que 
o cinema brasileiro possa competir, mesmo de 
modo desigual, com as grandes produções norte-
americanas. 
 

IV.  Neste período o filme “Central do Brasil”, dirigido 
por Walter Salles, consagra-se como vencedor do 
Urso de Ouro do Festival de Berlim em 1998. 

 
 Somente estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I, II e III. 
(B) Somente a alternativa I. 
(C) I e II. 
(D) I, II, IV. 
(E) I, III, IV. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E LEGISLAÇÃO 

 
 

Questão 26  
 

As parasitoses gastrointestinais comuns no Brasil e 
relacionadas à ocorrência de anemias devido a forma 
de parasitismo hematófago, são causadas 
principalmente por três parasitas, que estão citados na 
alternativa: 

(A) Necator, Trichiurus, Tênias. 
(B) Ascaris, Ancilostoma, Coliforme. 
(C) Taenia solium, Ascaris, Entamoeba. 
(D) Trichiurus, Taenia saginata, Ascaris. 
(E) Necator , Ancilostoma, Estrongilóides. 
 
 

Questão 27  
 
 
 
No tratamento farmacológico das Arritmias Cardíacas, 
o medicamento mais utilizado para a manutenção do 
ritmo sinusal é: 

 

(A) Amiodarona. 
(B) Digoxina. 
(C) Verapamil. 
(D) Adenosina. 
(E) Propanolol. 
 
 
 
 
 

Questão 28  
 

Batimento prematuro, geralmente precedido de onda P 
sem as características de P sinusal, com QRS estreito 
e semelhante ao dos batimentos sinusais são 
sintomas de: 

(A) Extrassístole Supraventricular. 
(B) Extrassístole Ventricular. 
(C) Fibrilação Atrial. 
(D) Flutter Atrial.  
(E) Assistolia. 
 
 
 

Questão 29  
 
 
De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao 
médico durante a relação com pacientes e familiares: 

 

(A) Respeitar o direito de o paciente decidir livremente 
sobre a execução de práticas diagnósticas ou 
terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de 
vida. 

(B) Utilizar todos os meios disponíveis de diagnósticos e 
tratamento a seu alcance em favor do paciente. 

(C) Renunciar ao atendimento, ocorrendo fatos que, a seu 
critério, prejudiquem o bom relacionamento com o 
paciente ou o pleno desempenho profissional, desde 
que comunique previamente ao paciente ou seu 
responsável legal, assegurando-se da continuidade 
dos cuidados e fornecendo todas as informações 
necessárias ao médico que lhe suceder. 

(D) Opor-se à realização de conferência médica solicitada 
pelo paciente ou seu responsável legal. 

(E) Abandonar o paciente, por justa causa, comunicada ao 
paciente ou a seus familiares, por ser este portador de 
moléstia crônica ou incurável, continuando a assisti-lo 
ainda que apenas para mitigar o sofrimento físico ou 
psíquico. 

 
 

 
Questão 30  

 

Qual dos itens abaixo é critério diagnóstico de 
Diabetes Mellitus? 

 

(A) Glicemia 2 horas após 75g de glicose administrada via 
oral de 140 mg/dl. 

(B) Glicemia de jejum de 110 mg/dl. 
(C) Glicemia de jejum de 126 mg/dl, não repetida, em 

paciente assintomático. 
(D) Glicemia superior a 200 mg/dl após o almoço na 

presença de poliúria, polidipsia e polifagia. 
(E) Glicemia pós prandial de 150 mg/dl. 
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Questão 31  
 
Estima-se que 4 a 5% dos adultos e até 10% das 
crianças tenham episódios de asma sendo a 
anormalidade básica a hiper-responsividade das vias 
respiratórias a estímulos específicos e inespecíficos. 
Com relação à asma é CORRETO afirmar: 

(A) O tratamento tem como objetivo ampliar o calibre e 
aumentar o tônus das vias respiratórias superiores e 
reduzir as pressões que causam o seu colapso, em 
geral, a uvulopalatofaringoplastia é reservada aos 
pacientes que não melhoram com outros tratamentos. 

 

(B) Em geral a asma é causada por lesão do nervo frênico 
devida a traumatismo ou tumor mediastinal, mas 
quase 50% dos casos são inexplicados, geralmente é 
assintomática e somente é confirmada com 
fluoroscopia. 

 

(C) no caso de asma persistente moderada deve ser 
utilizada corticóides inalatórios em dose alta, 
associados a antileucotrieno ou teofilina; utilizar 
também corticosteróide por via oral diariamente na 
menor dose necessária para controle dos sintomas. 

 

(D) Dentre as metilxantinas, a teofilina é um 
broncodilatador que possui propriedades anti-
inflamatórias,  deve ser utilizada apenas como 
medicamento adicional aos corticóides inalatórios, em 
pacientes não controlados. 

 

(E) O clínico geral pode realizar o tratamento da asma até 
mesmo nos casos em que houver refratariedade ao 
tratamento, pois usualmente trata-se de má aderência 
por problemas psicossociais. 

 

 

 
Questão 32  
 

 
Dê o diagnóstico para o seguinte caso clínico: 
 
 
Aristides, 78 anos, refere início agudo de 
formigamento em hemiface direita com evolução para 
hemiplegia esquerda há cerca de 1h. Nega outras 
queixas. 
AP: HAC em uso de captopril e hidroclortiazida. 
EF: Regular estado geral, corado, hidratado, 
consciente, orientado, hemiplégico à esquerda. 
PA: 220/100mmHg, P: 90bpm, FR: 20irm 
SC: Desvio de rima a D. 
 
 
O melhor diagnóstico para esse caso é: 
 
 
(A) crise hipertensiva. 
(B) acidente vascular cerebral. 
(C) infarto agudo do miocárdio. 
(D) taquicardia supraventricular. 
(E) edema agudo de pulmão. 
 

 

Questão 33  
 
Paciente apresenta abertura ocular ao estímulo 
doloroso, não apresenta resposta verbal e apresenta 
descerebração como resposta motora. Qual a 
pontuação atribuída na escala de coma de Glasgow? 

 

(A) 8 
(B) 9 
(C) 11 
(D) 5 
(E) 12 
 

 
Questão 34  
 

Sobre o tratamento dos pacientes apresentando 
intoxicação aguda por álcool, que estão conscientes, 
desorientados, confusos, eupnéicos, Glasgow 13, 
hidratados e glicemia capilar de 110.  A conduta 
médica CORRETA é: 

 

(A) apenas observação com hidratação VO. 

(B) administrar infusão de SG5% 1000ml + reposição de 
complexo B e observação por 24h. 

(C) internação para tratamento do vício em álcool. 

(D) internação em unidade semi – intensiva para controle 
do estado geral. 

(E) nenhuma das anteriores. 

 

 

 
Questão 35  
 

 
A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale 
a alternativa CORRETA: 

 

(A) É vetada a participação da Iniciativa Privada neste 
Sistema.   

(B) Somente os servidores públicos podem ser atendidos 
gratuitamente pelo SUS. 

(C) É formado pelo conjunto de todas as ações e serviços 
de saúde prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder 
público. 

(D) A rede do SUS é organizada de forma regionalizada e 
com nível de complexidade decrescente. 

(E) Um Conselho de Saúde deverá ser composto somente 
por representantes do governo e servidores públicos. 
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Questão 36  
 
Sobre o tratamento das Amigdalites Bacterianas, a 
droga mais eficaz entre as listadas é: 
 
(A) Fluconazol. 
(B) Metronidazol. 
(C) Iodopovidine. 
(D) Lidocaína. 
(E) Penicilina benzatina. 
 

Questão 37  
 
Os cães são responsáveis por aproximadamente 80% 
das feridas por mordeduras, e 15-20% das feridas de 
mordeduras de cães tornam-se infectadas. A infecção 
manifesta-se geralmente 8-24h após a mordedura, com 
dor, celulite e secreção purulenta, às vezes de odor 
fétido. Na Avaliação inicial do tratamento: 

I. Deve-se obter uma anamnese cuidadosa que 
inclua o tipo de animal responsável, se o ataque foi 
provocado ou não e o tempo decorrido desde a 
lesão. 

II. Deve-se comunicar às autoridades de saúde 
pública se a raiva for considerada. 

III. Obtêm-se detalhes sobre possíveis alergias a 
antibióticos, imunossupressão sistêmica e história 
de imunização. 

IV. Além de conduzir um exame físico geral, examina-
se cuidadosamente o local da mordedura para 
evidências de infecção, incluindo eritema, 
exsudato, odor fétido, linfangite ou linfadenopatia. 

V. Devido às conseqüências debilitantes, as lesões 
na mão devem ser encaminhadas para o parecer 
de um cirurgião de mão. 

Está CORRETA apenas a alternativa:   
 
(A) II 
(B) II e IV 
(C) I e IV 
(D) I, III e V 
(E) Todas as afirmativas estão corretas 

 
Questão 38  
 
Todas essas doenças estão entre os diagnósticos 
diferenciais de dor torácica no Pronto Socorro, 
EXCETO: 
 
(A) Infarto agudo do miocárdio. 
(B) Esofagite. 
(C) Pielonefrite. 
(D) Pneumonia. 
(E) Osteocondrite. 

 
Questão 39  
 
Qual dos exames abaixo é considerado o padrão áureo 
para o diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar? 

(A) Exame físico. 
(B) Cintilografia pulmonar perfusional. 
(C) D-dímero 
(D) Arteriografia pulmonar. 
(E) Rx Torax. 

 

 

Questão 40  
 
Com relação à Pneumonia Adquirida na Comunidade 
(PAC), assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Se ocorrer progressão radiológica após a admissão, 
essa deve orientar mudança no regime terapêutico, 
independentemente do quadro clínico. 

(B) Após o término do tratamento antibiótico, está indicado 
controle radiológico da PAC após seis semanas do 
início dos sintomas. 

(C) No caso de derrame pleural com altura superior a 5 
cm, estimada a partir do recesso posterior em 
radiografia de tórax obtida na projeção lateral em 
ortostatismo, ou no caso de derrame loculado, deve-se 
considerar a realização de toracocentese para excluir 
o diagnóstico de empiema ou de derrame 
parapneumônico complicado.   

(D) Na abordagem inicial em indivíduos com suspeita de 
PAC, a radiografia deve ser realizada em incidência 
anteroposterior e perfil, a fim de auxiliar no diagnóstico 
etiológico e avaliar a presença de complicações. 

(E) A proteína C reativa é um marcador de atividade 
inflamatória além de ser utilizada como um guia na 
decisão da utilização ou não de antibióticos, pode ter 
valor prognóstico no acompanhamento do tratamento. 

 
Questão 41  
 
Sobre a Amigdalite Bacteriana, é CORRETO afirmar: 
 
(A) É causada frequentemente por algumas cepas de 

Candida albicans. 
(B) É comum em infecções por dengue. 
(C) Sempre é autolimitada. 
(D) Não tem relação com endocardite infecciosa. 
(E) Geralmente é causada por Streptococcus 

pneumoniae. 
 

 
Questão 42  
 
Em caso de Litíase Renal é CORRETO afirmar que:  

(A) Nos episódios agudos de cólica nefrética deve-se 
contraindicar a ingestão de água, pois pode precipitar 
ureterohidronefrose. 

(B) Deve-se tratar a crise aguda sempre com cefalexina. 

(C) A litotripsia extracorpórea associada ao uso de 
catéteres multifenestrados de permanência interna 
(Duplo J) é indicada somente para cálculos renais 
maiores de 100 mm de diâmetro.  Cálculos menores 
de 100 mm devem ser tratados de forma 
conservadora.   

(D) Durante os episódios agudos de cólica nefrética deve-
se contraindicar exercícios, pois eles podem provocar 
hipercalcemia e contribuir para o aumento do cálculo, 
além de poderem precipitar insuficiência renal aguda. 

(E) Nos episódios agudos de cólica nefrética, a urocultura 
deve ser solicitada para diagnóstico diferencial com 
pielonefrite ou associação do cálculo com infecção, na 
presença de sintomas de infecção do trato urinário, 
leucocitúria muito importante e/ou nitrito positivo.   
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Questão 43  
 
A crise hipertensiva é uma das emergências médicas 
mais frequentes nos Pronto Atendimentos. Uma das 
drogas mais eficazes para seu tratamento é: 
 
(A) Amoxicilina. 
(B) Clonidina. 
(C) Amiodarona. 
(D) Atropina. 
(E) Adrenalina. 

 
Questão 44  
 

A Hanseníase é ainda um importante problema de 
saúde pública no Brasil e em vários países do mundo. 
A forma clínica caracterizada pelo aparecimento de 
manchas hipocrômicas, com alteração de 
sensibilidade, lesões únicas ou em pequeno número e 
podem se localizar em qualquer área da pele, 
frequentemente, apenas a sensibilidade térmica 
encontra-se alterada sem comprometimento de 
troncos nervosos, apenas ramúsculos nervosos 
cutâneos com baciloscopia negativa é classificada 
como sendo Hanseníase: 

(A) Tuberculóide (HT). 
(B) Virchowiana (HV). 
(C) Indeterminada (HI). 
(D) Bordeline tuberculóide (BT). 
(E) Bordeline bordeline (BB). 
 
 

 
Questão 45  
 
Durante a crise convulsiva, tanto a focal quanto a 
tônico clônico generalizada, a droga com melhores 
resultados para controle da crise aguda é: 
 
(A) Diazepam. 
(B) Amitriptilina. 
(C) Dipirona sódica. 
(D) Carbamazepina 
(E) Morfina. 
 
 
Analise o seguinte caso clínico e responda as 
questões 46 e 47:  
Guilherme de 5 anos, apresentando quadro de vômitos 
e diarréia há um dia. Ausência de febre no período. EF: 
Bom estado geral, desidratado +/4+, consciente, 
afebril, corado, ativo e reativo. SA: normotenso, ruídos 
hidroaéreos aumentados, depressível, pouco doloroso 
em região de hipocôndrio esquerdo. 
 
 
 

Questão 46  
 
Com relação ao Diagnóstico, o que melhor se 
enquadra é: 
 
(A) Cólera. 
(B) Gastroenterite aguda. 
(C) Dengue. 
(D) Malária. 
(E) Leishmaniose. 

 

 

Questão 47  
 
Com relação ao Tratamento, a melhor opção é: 
 
(A) Internação do paciente, com hidratação vigorosa IV 

20ml/kg/h associado a jejum e soro de manutenção. 
(B) Internação em unidade de tratamento intensivo e início 

de nutrição parenteral. 
(C) Orientar os familiares e o paciente sobre o curso 

autolimitado da doença, início de hidratação VO e 
tratamento ambulatorial com sintomáticos. 

(D) Início de antibioticoterapia com Metronidazol IV, 
internação e início de dieta parenteral. 

(E) Nenhuma das anteriores. 
 

 
Questão 48  
Qual das Doenças Sexualmente Transmissíveis abaixo 
tem como agente etiológico o papilomavírus humano? 

(A) Cancro mole. 
(B) Condiloma acuminado. 
(C) Donovanose. 
(D) Herpes. 
(E) Sífilis. 

 

Questão 49  
 
Todas as condutas estão corretas e se complementam, 
EXCETO:  
 
(A) cabeceira elevada 45º. 
(B) redução imediata da PAS para 120mmHg. 
(C) máscara de alto fluxo Fi02 = 100% 
(D) solicitar tomografia axial de crânio. 
(E) solicitar reavaliação com neurologista. 

 
Questão 50  
 
As micoses cutâneas, são afecções cutâneas 
causadas por fungos que se localizam na camada 
queratinizada da pele, mucosas e anexos, podendo em 
raros casos invadir a camada derme. Também são 
conhecidas como tinhas ou tineas e são melhores 
tratadas com cremes e loções contendo o seguinte sal: 
 
(A) Cetoconazol. 
(B) Omeprazol. 
(C) Ranitidina. 
(D) Metronidazol. 
(E) Clavulanato. 

 

 




