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Cargo: Médico Plantonista  
 
Língua Portuguesa 
 
Após ler o texto abaixo, responda o que se pede.  
 

“Melhoria dos portos é prioridade” 
 

Boa parte dos investimentos em infraestrutura no 
estado é destinada hoje à construção de portos e a melhorias 
nos já existentes. Cerca de 60 milhões de reais estão sendo 
aplicados em obras espalhadas por nove municípios. A 
principal delas é a construção do porto de São Raimundo, em 
Manaus. Outros dois portos estão com obras em processo de 
licitação. A previsão é que esses 11 terminais fiquem prontos 
no primeiro semestre de 2007. Além de facilitar o deslocamento 
da população, os portos são fundamentais para escoar a 
produção local. Afinal, em boa parte do Amazonas os rios 
funcionam como estradas. No município de Coari, em 
particular, o movimento tem crescido muito devido à exploração 
de gás natural no campo de Urucu. Outro destaque são os 
investimentos em melhorias no transporte aéreo. Há três 
aeródromos em construção e outros dois em reforma. Em 
certos casos, a melhoria na infra-estrutura representará o fim 
do isolamento de algumas cidades. Também está em 
andamento a reforma de um trecho de 877 quilômetros da BR-
319, entre Manaus e Porto Velho.  

(Disponível em: portalexame.abril.com.br/static/aberto)  
 

01.  De acordo com o que se pode ler no texto:  
a) Algumas cidades deixarão de ficar isoladas por causa das 

melhorias que estão sendo realizadas na região.  
b) É mais importante investir na construção que no reparo de 

portos dessa região.  
c) Ainda não existem projetos consistentes para a melhoria dos 

sistemas de transporte no estado.  
d) A exploração de gás natural no campo de Urucu será 

facilitada com a criação de novos aeródromos.  
 
02. Por aeródromo, entende-se:  
a) Conduto de ar nas instalações de ventilação.  
b) Ato de engolir o ar, conscientemente ou não.  
c) Superfície de terra ou água utilizada para chegada e partida 

de aeronaves.  
d) Motor acionado pelo vento.  
 
03. A região referida no texto compreende, principalmente, o(s) 
estado(s):  
a) De Rondônia.  
b) Do Amazonas.  
c) Do Amazonas e de Rondônia.  
d) Do Acre e do Maranhão.  
 
04. A principal função dos portos dessa região é:  
a) Escoar a produção da região  
b) Facilitar a movimentação das pessoas  
c) Proporcionar a integração entre os municípios  
d) Aumentar a indústria pesqueira  
 
05. Na frase “à melhoria nos já existentes” faz-se referência à:  
a) Rios.  
b) Portos.  
c) Investimentos.  
d) Estado.  
 
06. A concordância verbal está corretamente estabelecida em:  
a) Cerca de 80 milhões de reais serão aplicado em obras na 

região.  
b) Existe muitas possibilidades de desenvolvimento na Região 

Amazônica.  

c) A população local acreditam no progresso advindo pelos 
novos portos.  

d) Há muitos anos não se via tanto investimento em 
infraestrutura.  

 
07. Assinale a única opção que contém pontuação correta:  
a) “A História diz Cícero, é a mestra da vida.”  
b) “Uns vizinhos contam com detalhes que ele se matou, outros 

que foi para o estado do Pará.”  
c) “Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais 

negros que a asa da graúna.” (José de Alencar). 
d) “Os homens chegam olham, indagam, e continuam o 

caminho.”  
 
08. Utilize a crase corretamente, e marque a alternativa 
correspondente:  
I) Dirigiu-se ___ igreja ___ fim de penitenciar-se.  
II) Sentou-se ___ direita do chefe; o subordinado ___ 
esquerda.  
III) Ficou cara ___ cara com a ex-mulher, ___ remoer-se de 
ciúmes.  
A sequência correta é:  
a) À – a; à – à; a – a  
b) A – a; a – a; a – a  
c) À – à; à – à; à – à  
d) A – à; à – à; à – à  
 
09. Assinale a opção em que o termo sublinhado apresenta 
incorreção gramatical, no trecho do texto abaixo.  
“(...) No México e no Chile, persistem expectativas de que a 
distenção (1) característica de suas políticas monetárias 
contribuam (2) para a sustentação do nível de atividade. Já na 
Argentina, a operação de troca da dívida exerceu efeitos 
favoráveis sobre a percepção dos investidores, mas ainda 
persistem (3) as incertezas em relação à capacidade de 
retomada do crescimento econômico, para o qual (4) não 
contribuirá o perfil retrativo (5) da política fiscal.  
(Adaptado do Relatório da Inflação – Banco Central do Brasil, 
junho de 2001 – vol. 3, nº2, p. 91)  
a) 1 e 3  
b) Apenas 2 
c) 3 e 4  
d) Apenas 5  
 
10. O sujeito da forma verbal contribuam, no texto da questão 
acima, é:  
a) “No México e no Chile”  
b) “Expectativas”  
c) “Sustentação do nível de atividade”  
d) “A distenção característica de suas políticas monetárias”  
 
11. Sendo assim, a concordância verbal correta deve ser 
modificada no trecho referente ao verbo:  
a) Persiste (persistir).  
b) Contribua (contribuir).  
c) Persistiu (persistir).  
d) Contribuirão (contribuir).  
 
12. Há um discurso direto em:  
a) “Era uma vez uma garotinha de cabelos louros e cacheados, 

que se chamava Cinderela”.  
b) “Ela disse-me que não queria ser a cópia fiel nem o 

rascunho de sua mãe”.  
c) “Não penso dessa maneira, meu senhor, nem dou-lhe a 

ousadia de querer retrucar os meus conceitos de moral e 
bons costumes”.  

d) “Então Salomão, em sua sabedoria, chama um guarda, 
manda-o cortar a criança ao meio e dar metade para cada 
uma das mães que a reclamavam.”  
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13. A alternativa em que todas as palavras encontram-se 
corretamente grafadas é:  
a) Privilégio, beneficente, ansiando, extensivo.  
b) Vultuosa, deliquentes, amnésia, magasine.  
c) Meiados, núpcias, abstrair, através.  
d) Pseudônimo, pespicácia, circunspecto, balaústre.  
 
14. A regência verbal encontra-se correta em apenas uma das 
alternativas. Assinale-a:  
a) Eles chegaram esta noite em Paris.  
b) Avisou-se aos candidatos do horário das provas.  
c) Informamos aos convidados que a festa foi cancelada.  
d) Eu me esqueci do aniversário de minha namorada.  
 
15. Está correta apenas a frase da alternativa:  
a) Eu sentia-me curioso por conhecê-la.  
b) Eu sentia-me curioso em conhecê-la.  
c) Eu sentia-me curioso sobre conhecê-la.  
d) Eu sentia-me curioso de conhecê-la.  
 
16. A única frase incorreta é:  
a) Ele é bacharel em Direito.  
b) A casa que pegou fogo é aquela vizinha à minha.  
c) Sou imune para picadas de insetos.  
d) Estamos todos descontentes com a atual situação financeira 

do país.  
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Relacione as drogas e seus possíveis efeitos colaterais 
corretamente:  
a) Triantereno e endotelina/hipercalemia e vasoconstrição. 
b) Digoxina e amilorida/vasodilatação e bradicardia. 
c) Inibidores do canal de cálcio etiazídicos/indução da 

taquicardia ventricular e hipercalemia. 
d) IECA e Amiodarona/vasoconstrição e vasodilatação. 
 
18. É correto afirmar sobre a SARA, exceto:   
a) A sobrevida é de cerca 60-70%. 
b) Está associada a baixa complacência pulmonar. 
c) O controle de pacientes com SARA consiste em medidas de 

suporte. 
d) Todas estão incorretas. 
 
19. São complicações associadas ao uso de oxigênio: 
a) Traqueobronquite. 
b) Displasia broncopulmonar. 
c) Cefaléia. 
d) Todas estão corretas. 
 
20. Assinale a alternativa correta sobre a acidose 
Hiperclorêmica com anion gap normal: 
a) É encontrada na acidose tubular renal. 
b) É encontrada na acidose láctica da sepsis. 
c) É encontrada apenas na insuficiência renal aguda. 
d) É encontrada na intoxicação por metanol. 
 
21.  A obstrução antropilórica causa qual dos Distúrbios abaixo: 
a) Acidose respiratória e hipopotassemia. 
b) Acidose metabólica hipoclorêmica hiponatrêmica. 
c) Acidose metabólica hiperclorêmica hipocalêmica. 
d) Alcalose metabólica hipoclorêmica hipocalêmica. 
 
22. Assinale a alternativa correta sobre o uso do bicarbonato: 
a) Deve ser usado na fibrilação ventricular por causa da baixa 

perfusão tecidual durante a PCR. 
b) Pode levar a queda do pH intracelular em pacientes com 

acidose láctica. 
 

c) É muito utilizado na acidose metabólica da sepse, apesar de 
não alterar a mortalidade, melhora o débito cardíaco. 

d) Atua como tampão, adequadamente, na acidose metabólica, 
tanto no intra como no extracelular. 

 
23. É incorreto sobre o choque circulatório: 
a) A taquicardia é um sinal de SIRS, mas a bradicardia pode 

ocorrer em uma miocardite por sepse ou em uma situação 
de choque cardiogênico. 

b) A oligúria é um marcador de perfusão tecidual, porém não 
serve para diagnosticar disfunção renal. 

c) Hiperlactatemia é um dos marcadores mais precoce de 
sepse grave. 

d) A presença de delirium é um marcador de disfunção 
orgânica mais comum em idosos. 

 
24. Sobre as soluções para reposição volêmica, marque a 
correta: 
a) Os cristalóide hipotônicos apresentam maior permanência  

no espaço intravascular. 
b) Os cristalóide isotônicos ressuscitam tanto o interstício 

quanto o intravascular. 
c) O Ringer lactato apresenta maior osmolaridade que o soro 

fisiológico. 
d) O dextran (colóide) é cada vez mais utilizado por não 

apresentar propriedades imunogênicas. 
 
25. O choque passa a ser irreversível quando: 
a) Ativação de barorreceptores carotídeos. 
b) PVC elevada com hipotensão. 
c) Oagulação da microcirculação. 
d) Abertura dos shunts arteriovenosos. 
 
26. Sobre as condutas tomadas para diminuir os efeitos de 
agentes tóxicos, assinale a correta: 
a) O carvão ativado reduz, em média, 69% a absorção de 

substâncias tóxicas quando administrado 30 minutos da 
ingestão. 

b) A êmese é um procedimento indicado a pacientes com 
intoxicação por produtos corrosivos. 

c) A acidificação da urina é uma medida extremamente útil em 
pacientes com rabdomiólise. 

d) A eficácia da n-acetilcisteína é maior quando administrada 
dentro de 8 a 10 horas da intoxicação aguda. 

 
27. O agente que causa intoxicação exógena com síndrome do 
QT longo com taquicardia ventricular  por torsades de pointes 
é: 
a) Organofosforado. 
b) Gasolina. 
c) Álcool. 
d) Aspirina. 
 
28. Qual das alternativas demanda maior gasto de energia pelo 
organismo: 
a) Queimadura de terceiro grau. 
b) Peritonite difusa. 
c) Cirurgia de Nissen por videolaparoscopia. 
d) Politraumatismo. 
 
29. O sinal de Chvostek será encontrado com maior freqüência 
em qual das alternativas abaixo: 
a) Bicarbonato de 35. 
b) PH de 7,55. 
c) PH de 7,12. 
d) Bicarbonato de 15. 
 
30. A trombose da veia subclávia secundária ao cateterismo 
está relacionada com: 
a) Hemotórax. 
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b) Curativos compressivos. 
c) Permanência do cateter. 
d) Pneumotórax. 
 
31. São causas com risco iminente de morte na avaliação das 
lesões torácicas: 
a) Obstrução de vias aéreas. 
b) Pneumotórax hipertensivo. 
c) Tamponamento cardíaco. 
d) Todas estão corretas. 
 
32. Marque a alternativa incorreta sobre o atendimento inicial 
ao politraumatizado: 
a) A intubação nasotraqueal está indicada no paciente com 

apnéia. 
b) A perda de sangue é a principal causa de choque no 

paciente politraumatizado. 
c) Deve-se considerar a existência de lesão de coluna cervical 

em todo traumatizado grave. 
d) A reanimação volêmica deve ser feita com solução de 

cristalóide. 
 
33. Nos casos de trauma fechado indique a opção que 
contenha as incidências radiológicas necessárias na avaliação 
destes pacientes: 
a) Perfil de coluna cervical, abdome, tórax. 
b) Tórax, pelve e perfil de coluna cervical. 
c) Pelve, tórax e anteroposterior de coluna cervical. 
d) Abdome, tórax, e anteroposterior de coluna cervical. 
 
34. Qual das lesões abaixo é típica do cinto de segurança: 
a) Ferimento complexo de fígado. 
b) Contusão pulmonar. 
c) Lesão de aorta. 
d) Lesão de víscera oca. 
 
35. É indicação de traqueostomia de urgência: 
a) Lesão de coluna cervical. 
b) Insuficiência respiratória aguda. 
c) Hematoma na base da língua. 
d) Edema de glote. 
 
36. Na PCR o (os) medicamentos que pode ser usado via 
endotraqueal: 
a) Vasopressina. 
b) Atropina. 
c) Amiodarona. 
d) Todas estão corretas. 
 
37. Diante de um paciente que apresenta ferimento penetrante 
na região toracoabdominal, é indicação cirúrgica: 
a) Lesões de pleura. 
b) Hemotórax. 
c) Lesão diafragmática. 
d) Pneumotórax. 
 
38. Assinale a alternativa incorreta sobre as queimaduras:  
a) Não se deve aplicar agentes neutralizantes nos tecidos 

atingidos. 
b) A reepitelização dos tecidos não depende da preservação 

das glândulas sebáceas e sudoríparas. 
c) Nas queimaduras por agentes químicos, os cuidados 

emergenciais devem incluir a analgesia em altas doses com 
limpeza local.   

d) As principais alterações fisiológicas são aumento da 
permeabilidade capilar e edema local. 

 
 
 

39. Sobre a ressuscitação cardiorrespiratória e cerebral é 
incorreto: 
a) a presença de FV/TV sem pulso indica desfibrilação 

imediata. 
b) o tratamento da AESP nunca deve ser realizado através do 

choque. 
c) para confirmar assistolia deve-se proceder o protocolo da 

linha reta. 
d) não há necessidade de controle glicêmico após PCR. 
 
40. Você atende no OS um paciente com trombose venosa 
profunda em veia femoral esquerda, sabendo que este 
paciente é portador de mieloma múltiplo. Este quadro pode 
estar relacionado ao uso de: 
a) talidomida. 
b) ciclofosfamida. 
c) indometacina. 
d) carbamazepina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




