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Cargo: Médico Plantonista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema e responda o que se pede.  
 

“Último fantasma” 
(Castro Alves)  

 
Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso,  
Que te elevas da noite na orvalhada?   
Tens a face nas sombras mergulhada...   
Sobre as névoas te libras vaporoso...  
  
Baixas do céu num voo harmonioso!  
Quem és tu, bela e branca desposada?  
Da laranjeira em flor a flor nevada  
Cerca-te a fronte, ó ser misterioso!...  
  
Onde nos vimos nós?... És doutra esfera?  
És o ser que eu busquei do sul ao norte...   
Por quem meu peito em sonhos desespera?...  
  
Quem és tu? Quem és tu? – És minha sorte? 
És talvez o ideal que est'alma espera!   
És a glória talvez! Talvez a morte!...  
 
01. De acordo com o texto, no último verso da 1ª estrofe, 
“névoa” significa:  
a) neve.  
b) vapor.  
c) orvalho.  
d) neblina.  
 
02. As palavras “gracioso”, “mergulhada” e “branca”, são, 
respectivamente:  
a) adjetivo, substantivo e adjetivo.  
b) substantivo, verbo e substantivo.  
c) todas são adjetivos.  
d) todas são substantivos.  
 
03. Um sinônimo para a palavra ideal encontra-se na alternativa:  
a) leve.  
b) perfeição.  
c) morte.  
d) vida.  
 
04. Na 4ª estrofe, pode-se afirmar que há verbos, a saber:  
a) 2 verbos.  
b) 1 verbo repetido muitas vezes.  
c) 3 verbos.  
d) 7 verbos.  
 
05. Temos um discurso direto na alternativa:  
a) “Confessou-se absurdamente cansado e incapaz de formular 

resposta adequada.”  
b) “Virão buscar-te ainda hoje.”  
c) “Disse-me, entredentes, que não me preocupasse consigo.”  
d) “Ela disse, maliciosamente, que não era moça casadoira.”  
 
06. Todas as palavras abaixo estão grafadas corretamente, 
exceto uma. Assinale a alternativa em que se encontra essa 
palavra:  
a) ablução, pitonisa, regurgitar, transatlântico.  
b) abscissa, hóstia, flecha, sequela.  
c) obcecado, umedecer, metástase, vazante.  
d) ablasão, inigualável, mexerico, vaivém.  
 
07. Assinale a frase incorreta quanto à regência verbal.  
a) Aspirava o aroma das flores como um afogado aspira o ar na 

superfície.  
b) Ele expirou ali, bem diante de todos, deixando uma pergunta 

no ar.  

c) A testemunha não soube precisar do local do acidente.  
d) Tenho aversão a tudo que diz respeito à morte.  
 
08. Quanto à ocorrência da crase, ela está incorreta apenas na 
alternativa:  
a) Os navegantes portugueses cruzavam os mares em barcos à 

vela.  
b) Tenho sempre um bom livro à mão.  
c) O avião partirá às 17h.  
d) Esquece a dor à medida que trabalha.  
 
09. Temos uma separação de sílabas incorreta apenas em uma 
alternativa. Assinale-a:  
a) psi-co-lo-gi-a.  
b) abs-or-ver.  
c) pers-pi-caz.  
d) fric-ci-o-nar.  
 
10. A pontuação encontra-se correta apenas em uma frase. 
Assinale-a:  
a) “Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu.” (MA)  
b) “De todas as revoluções para o homem a morte é a maior e a 

derradeira.” (MM)  
c) “Explico-me o diploma era uma carta de alforria.” (MA)  
d) “Ao cabo de alguns anos de peregrinação atendi às súplicas 

de meu pai.” (MA)  
 
11. Temos um diminutivo na alternativa:  
a) corneta.  
b) aldeota.  
c) basquete.  
d) cartola.  
 
12. O numeral em questão é classificado como:  
“Era o septuagésimo quinto da lista; não tinha, pois, 
esperanças.”  
a) cardinal.  
b) ordinal.  
c) multiplicativo.  
d) fracionário.  
 
13. Em “Ele dissera aquelas mesmas palavras repetidas vezes”, 
o verbo encontra-se no:  
a) pretérito perfeito do subjuntivo.  
b) pretérito imperfeito do subjuntivo.  
c) imperativo afirmativo.  
d) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  
 
14. Temos na voz passiva a frase:  
a) Receberam um merecido castigo.  
b) Ela se enfeitava para seu homem todas as noites.  
c) A carta foi escrita por mim.  
d) Visitaste o gerente do banco recentemente.  
 
15. A concordância verbal está correta em:  
a) Participaram da cerimônia civil todos os convidados.  
b) Haviam sempre flores onde hoje há cinzas.  
c) Sempre fizeram invernos rigorosos naquela parte do país.  
d) Precisavam-se de mão de obra naqueles canteiros da cidade.  
 
16. Em “Todos te ouvirão cantar”, a forma verbal grifada 
encontra-se:  
a) no infinitivo pessoal.  
b) no infinitivo impessoal.  
c) no futuro do pretérito do indicativo.  
d) no futuro do presente do indicativo.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A respeito dos indicadores de saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A probabilidade de deixar sequelas é medido pela morbidade. 



b) A probabilidade de adoecer é o risco absoluto de doença na 
população. 

c) A letalidade é o indicador que expressa o número de mortes 
na população. 

d) A taxa de mortalidade expressa o número de mortes na 
população em determinado período. 

  
18. A prevalência equivale ao risco de adoecimento por 
determinada doença na população. Todos os itens abaixo 
reduzem a prevalência, EXCETO: 
a) Cura de casos. 
b) Óbitos. 
c) Imigração de indivíduos saudáveis. 
d) Surgimento de casos e persistência de casos antigos. 
 
19.Sobre as várias conceituações de saúde, assinale a 
alternativa correta: 
a) “Saúde é o completo bem-estar psicossocial”; é a 

conceituação mais recente na saúde pública contemporânea. 
b) O conceito ampliado de saúde a vê como dependente de 

condições sociais, econômicas, políticas, de lazer, meio 
ambiente, trabalho, educação, etc. Tal conceito foi incorporado 
à Constituição Brasileira de 1988. 

b) A determinação biológica do processo saúde-doença foi 
defendido pelo movimento de medicina social europeu do 
século XIX. 

d) O conceito que expressa que saúde é a ausência de doença, 
de Christopher Boorse é  mais aceito pelo ideário de 
promoção da saúde contemporânea. 

  
20. A medicina comunitária tem como um de seus objetivos 
oferecer diagnósticos mais precoces, assim como instituir o 
tratamento ideal o mais precocemente possível, levando a um 
aumento da sobrevida nas doenças crônicas, como a 
hipertensão arterial sistémica. Dessa forma, esta medida resulta 
em: 
a) Aumento da prevalência da doença. 
b) Redução da incidência da doença. 
c) Manutenção de incidência e prevalência da doença 
     inalterados. 
d) Aumento da incidência e redução da prevalência da doença. 
  
21. Desde 2003, o número de testes PSA (antígeno prostático 
específico) realizados pelo SUS praticamente triplicaram, 
mostrando um perfil de homens mais prevenidos. Este tipo de 
ação enquadra-se em qual tipo de prevenção: 
a) Primária. 
b) Secundária. 
c) Terciária. 
d) Quaternária. 

 
22. A integralidade, como princípio constitucional, implica em: 
a) Oferta de um conjunto articulado de serviços preventivos e 

curativos. 
b) Igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos nem 

privilégios. 
c) Substituição do modelo contributivo de seguro social. 
d) Garantia de acesso às práticas ligadas à medicina alternativa. 
  
23. Uma das diretrizes do SUS é a hierarquização das ações de 
saúde, com ênfase no papel das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). Pode-se afirmar que a UBS deve: 
a) Ofertar grande variedade de consultas especializadas e 

exames complementares. 
b) Desenvolver ações que prescindam de exames 

complementares. 
c) Ser a porta de entrada para os serviços de saúde, não se 

ocupando de ações curativas. 
d) Implementar ações básicas de saúde de natureza preventiva 

e curativa. 
 
24. São considerados princípios organizacionais do SUS, 
EXCETO: 

a) Resolubilidade. 
b) Descentralização. 
c) Centralização. 
d) Regionalização e hierarquização. 
  
25.Um paciente de 92 anos, portador de insuficiência cardíaca 
grave secundária a cardiopatia isquêmica, acompanhado por 
você há 5 anos, falece em domicílio. Os familiares telefonaram 
para seu consultório informando o ocorrido e solicitando a 
Declaração de Óbito (DO). Em relação à emissão da DO e à 
causa básico do óbito, assinale a alternativa correta: 
a) Constatar o óbito em domicíliio; parada cardiorrespiratória. 
b) Constatar o óbito em domicílio; miocardiopatia isquêmica. 
c) Buscar a DO em seu consultório; infarto agudo do miocárdio. 
d) Encaminhar o corpo ao Serviço de Verificação de Óbitos 

(SVO); parada cardiorrespiratória. 
  
26. No primeiro semestre de 2009, no Brasil, dos 550 pacientes 
com gripe A H1N1 confirmada e Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), 60 evoluíram para pneumonia, insuficiência 
respiratória e óbito. No atestado de óbito, deve constar como 
causa básica da morte: 
a) Influenza A H1N1. 
b) Síndrome Respiratória Aguda Grave. 
c) Insuficiência respiratória. 
d) Pneumonia de origem infecciosa. 
  
27. Em relação ao preenchimento de atestados médicos para 
fins previdenciários, assinale a alternativa correta: 
a) A observância do diagnóstico deve ser feita independente da 

autorização do paciente ou representante legal. 
b) É vetado ao médico emitir juízo de valor a cerca do tempo de 

repouso necessário para a recuperação do doente. 
c) Há que acrescentar ao atestado laudos de exames 

complementares e o prognóstico, a fim de melhor fundamentar 
o parecer do médico perito. 

d) Cabe ao médico assistente indicar qual tipo de benefício 
previdenciário é cabível ao paciente. 

  
28. A bioética é uma disciplina nova que pode ser definida como 
o estudo: 
a) Do código de ética das profissões. 
b) Dos casos graves em medicina. 
c) Científico do prolongamento da vida. 
d) Sistemático das conduta moral nas ciências da vida. 
 
29. Um senhor de 61 anos, hipertenso, não aderente ao 
tratamento, apresentou quadro súbito de cefaleia intensa e 
desorientação, com PA = 210 x 130 mmHg. Seu estado se 
saúde rapidamente se agravou e uma tomografia 
computadorizada do crânio evidenciou hemorragia intra-
parenquimatosa. Sabendo-se que o evento hemorrágico teve 
relação com a crise hipertensiva, qual o provável sítio do 
sangramento: 
a) Mesencéfalo. 
b) Intra-ventricular. 
c) Giro pré-central esquerdo. 
d) Núcleos da base. 
 
30. Em relação a síncope, é correto o que se afirma em: 
a) Em pacientes jovens, é comum encontrar como causa a 

síndrome do seio carotídeo. 
b) A epilepsia contribui em 20% das causas de síncope. 
c) Torsades de pointes é uma causa de síncope em pacientes 

alcoólatras e desnutridos. 
d) A síncope neuromediada é diagnosticada após exames como 

EEG e Ressonância Magnética cerebral. 
  
31.Um paciente de 35 anos chega à emergência com história de 
palpitações e sensação que “o coração quer sair pela boca”. 
Sua PA é estável, o ritmo é regular e sua FC é de 150 bpm. O 
ECG mostra uma taquiarritmia de complexo QRS estreito. Qual 
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o diagnóstico mais provável e qual a conduta imediata de 
escolha: 
a) Fibrilação atrial; fazer cardioversão com 300J. 
b) Taquicardia supraventricular; administrar adenosina  
     endovenosa. 
c) Taquicardia ventricular; fazer adenosina endovenosa. 
d)Fibrilação atrial; fazer cedilanide endovenoso. 
  
32. Ao examinar um carpinteiro de 68 anos, que procurou 
atendimento hospitalar devido a dispneia, você observa uma 
queda de 18mmHg na pressão arterial sistémica durante a 
inspiração profunda. A partir deste dado semiótico, você deve 
incluir, entre os diagnósticos diferenciais:  
a) Hipovolemia e broncoespasmo grave. 
b) DPOC agudizada e insuficiência renal aguda. 
c) IAM anterior extenso e tromboembolismo pulmonar. 
d) Tamponamento cardíaco e hipertensão arterial acelerada. 
  
33.Uma criança de 5 anos apresenta um corpo estranho 
intrabrônquico. A radiografia simples de tórax pode revelar: 
a) Pneumotórax e desvio mediastinal contralateral. 
b) Atelectasia pulmonar e desvio mediastinal contralateral. 
c) Atelectasia pulmonar e desvio mediastinal ipsilateral. 
d) Pneumotórax e derrame pleural. 
  
34. Assinale a alternativa correta em relação a cefaleia na sala 
de emergência: 
a) Deve receber exames de imagem simples, raios X ou 

Tomografia, visto que a Ressonância não altera os achados 
agudos. 

b) Se ocorrer em idosos, e repentinamente, pode traduzir 
hemorragia subaracnoídea. 

c) Se acompanhada de congestão nasal, rinorreia e 
lacrimejamento, é sugestiva de sinusite. 

d) Pode ser classificada como hípnica sempre que ocorre ao 
acordar, em idosos, e tem resolutividade espontânea em até 1 
hora. 

 
35. No atendimento de um paciente com acidente vascular 
isquêmico na fase aguda, pode-se afirmar que: 
a) A antibioticoprofilaxia é recomendada devido ao alto risco de 

broncoaspiração. 
b) A hipotensão arterial é rara, porém deve ser prontamente 

revertida. 
c) A temperatura corporal elevada não é fator associado a pior 

prognóstico. 
d) O decúbito do paciente deve ser mantido a 90º para evitar o 

risco de edema cerebral precoce. 
  
36. Um chileno de 41 anos, trabalhador em mineração, é 
soterrado por uma parede, onde permaneceu por 6 horas até 
ser retirado. A melhor abordagem terapêutica para prevenir 
lesão renal aguda é: 
a) Soro fisiológico endovenoso 1l/h. 
b) Bicarbonato de sódio endovenoso diluído com soro glicosado 

em matinal 10% a 125ml/h. 
c) N-acetilcisteína via oral e NaCl 0,45% endovenoso a 

1ml/Kg/h. 
d) Dopamina endovenosa na dose que não exceda 

1,5µg/kg/min. 
  
37. Um idoso de 65 anos foi submetido a correção cirúrgica de 
aneurisma de aorta abdominal. A partir do 3º dia do pós-
operatório, apresentou oligúria progressiva e elevação dos 
níveis de uréia e creatinina, sem resposta ao tratamento clínico. 
Qual á indicação de tratamento dialítico de urgência: 
a) Edema agudo pulmonar na fase oligúrica de insuficiência 

renal. 
b) Elevação de ureia sanguínea para níveis superiores a 

150mg/dl. 
 
 

c) Elevação da creatinina sanguínea para níveis superiores a 
7,0mg/dl. 

d) Acidose metabólica com HCO3 de 12mEq/l e potássio sérico 
de 5,5mEq/l. 

  
38. As causas mais frequentes de Síndrome da Angústia 
Respiratória Aguda (SARA) são: 
a) Apneia do sono e doença coronariana. 
b) Sepse, pneumonia e aspiração de conteúdo gástrico. 
c) Edema pulmonar cardiogênico. 
d) Sarcoidose e pneumotórax espontâneo. 
  
39. Uma senhora de 55 anos, no 3º pós-operatório de câncer do 
colo do útero, durante esforço para tossir, apresentou dor súbita 
no hemitórax direito, dispneia, sibilos e escarro hemoptoico. 
Qual a melhor hipótese diagnóstica dentre as abaixo: 
a) Edema agudo de pulmão. 
b) Crise de broncoespasmo. 
c) Tromboembolismo pulmonar. 
d) Broncopneumonia. 
  
40. Um paciente de 30 anos, é admitido no setor de emergência 
do hospital após trauma raquimedular com fratura da 5ª vértebra 
cervical. A história e o exame físico afastam outras lesões. O 
paciente encontra-se chocado, com PA máxima de 50mmHg. 
Neste caso, não devemos encontrar a seguinte condição: 
a) Extremidades quentes. 
b) Queda da resistência vascular periférica. 
c) Hipoestesia na face lateral do braço. 
d) Taquicardia. 
  
  
  




