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 Este caderno de prova é composto de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 

 10 (dez) questões de Português; 

 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais; 
 
 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 

sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 30 (trinta), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Você terá três horas para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o caderno de prova e o 
cartão-resposta. 
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Português 
 
01. Nenhum aluno conseguiu boa nota. As palavras em negrito, na ordem, são respectivamente: 
(A) substantivo, adjetivo, substantivo. 
(B) pronome indefinido, adjetivo, substantivo. 
(C) pronome relativo, adjetivo, adjetivo. 
(D) pronome pessoal, adjetivo, substantivo. 
(E) pronome indefinido, substantivo, adjetivo. 
 
02. O aumentativo dos substantivos mão, homem, amigo, povo e cabeça, são: 
(A) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra. 
(B) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; cabeção. 
(C) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra. 
(D) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabeção. 
(E) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção. 
 
03. Aponte os vocábulos que podem preencher corretamente as lacunas: 
1. Costumávamos jantar uns__________________ de queijo. 
2. Perto dali ficavam uns três __________________. 
3. Durante todo o dia os ____________________ ficaram lotados. 
4. Prefiro aquele vestidinho de __________________ azuis. 
(A) pãezinhos;  guarda-noturnos;  bareszinhos; floreszinhas. 
(B) pãezinhos;  guardas-noturno;  barzinhos;  florzinhas. 
(C) pãezinhos;  guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas. 
(D) pãozinhos;  guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas. 
(E) pãozinhos;  guarda-noturnos;  barezinhos; florzinhas. 
 
04. O feminino das palavras alemão, profeta, cidadão, cônsul e cavaleiro, é: 
(A) alemoa;  a profeta;  cidadã;  consulesa; cavaleira. 
(B) alemã;  profetisa;  cidadã;  consulesa; amazona. 
(C) alemã; profetisa;  cidadã; a cônsul; amazona. 
(D) alemoa;  profetisa;  cidadã; consulesa; amazona. 
(E) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira. 
 
05. Indique a alternativa em que há erro no uso do pronome pessoal: 
(A) Este livro é para eu ler durante as férias. 
(B) O advogado trouxe os documentos para eu verificar. 
(C) O advogado trouxe os documentos para mim verificar. 
(D) Para mim, ler este livro pouco importa. 
(E) Os alunos entregaram os exercícios para eu corrigir. 
 
06. Indique a alternativa em que há erro no emprego do verbo haver: 
(A) Houve um acidente na BR 116. 
(B) Havia apenas um menino na sala de aula. 
(C) Havia vários meninos na sala de aula. 
(D) Houveram vários acidentes na BR 116. 
(E) Os alunos se houveram bem nas provas. 
 
07. Por favor, passe________ caneta que está ali perto de você; __________ aqui não 
serve para ________ desenhar. 
(A) aquela – esta – mim. 
(B) esta – esta – mim. 
(C) essa – esta – eu. 
(D) essa – essa – mim. 
(E) aquela – essa – eu. 
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08. Para nós, tanto _______ vocês __________ ficar aqui como __________ a fronteira. 
(A) faria – quisessem – transporem. 
(B) faz – quererem – transporem. 
(C) faz – quererem – transpossem. 
(D) faria – quisessem – transpusessem. 
(E) faria – quererem – transporem. 
 
09. A ____________ das ____________levou à ___________ dos trabalhos da _________ 
(A) contenção – despezas – paralisação – empresa. 
(B) contensão – despesas – paralização – empreza. 
(C) contenção – despesas – paralisação – empresa. 
(D) contenção – despesas – paralisação – empreza. 
(E) contensão – despezas – paralisação – empresa. 
 
10. Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos: desli__e; vi__inho; atravé__; 
fregue__a. 
(A) z, z, s, s. 
(B) z, s, z, s. 
(C) s, z, s, s. 
(D) s, s, z, s. 
(E) z, z, s, z. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
11. Das alternativas abaixo podem ser utilizadas no tratamento da crise aguda gotosa, exceto: 
(A) colchicina 
(B) diclofenaco sódico 
(C) acetato de metilprednisolona 
(D) alopurinol 
(E) etoricoxib 
 
12. São critérios diagnósticos de febre reumática, exceto: 
(A) ASLO elevada 
(B) cardite 
(C) artrite 
(D) nódulo subcutâneo 
(E) eritema marginado 
 
13. Em indivíduo com orquiepididimite aguda de origem venérea o swab uretral revelouà microscopia 
óptica vários leucócitos sem microorganismos visíveis. Qual agente mais provável de tal infecção. 
(A) Neisseriagonorreae 
(B) sífilis 
(C) clamídiatracomatis 
(D) HPV 
(E) Gardenerela 
 
14. Um homem caucasiano foi diagnosticado com herpes zoster acometendo flanco e região lombar à 
direita. Alguns dias depois sua filha começou a apresentar lesões pruriginosas por todo corpo vesículo-
crostosas em diferentes estágios de evolução, não havendo utilizado nenhuma medicação. O diagnóstico 
provável: 
(A) Sarampo 
(B) Herpes Zoster 
(C) Varicela 
(D) Epstein Barr vírus 
(E) Farmacodermia 
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15. Qual a principal complicação no equilíbrio ácido-básico induzida pelo uso excessivo de Solução de 
NaCl a 0,9%: 
(A) acidose metabólica com ânion gap normal 
(B) acidose metabólica com ânion gap aumentado 
(C) alcalose metabólica 
(D) hipernatremia 
(E) acidoseresporatória 
 

16. Qual medida de tratamento inicial em indivíduo jovem, admitido em pronto-socorro com relato de 
rebaixamento de nível de consciência, apresentando glicemia de 900, pH sérico de 7,14 e bicarbonato de 
09, além de K=5,85 e sinais de desidratação. 
(A) insulina  venosa 
(B) insulina venosa e hidratação com solução glicosada 
(C) hidratação com solução fisiológica 
(D) insulina venosa e bicarbonato de sódio. 
(E) bicarbonato de sódio e solução fisiológica 
 

17. São associações corretas entre agente tóxico e antídoto, exceto: 
(A) paracetamol e n-acetilcisteína 
(B) organofosforado e pralidoxima 
(C) metanol e etanol 
(D) isoniazida e piridoxina 
(E) bezodiazepínicos e naloxone 
 

18. No carcinoma pulmonar de pequenas células observamos muitas vezes síndromes paraneoplásicas. 
Das opções abaixo, assinale a alternativa em que todos os itens correspondem a manifestações 
paraneoplásicas: 
(A) polimiosite, encefalite e baqueteamento digital 
(B) Baqueteamento digital, síndrome da secreção inapropriada de ADH e miastenia gravis 
(C) Miastenia gravis, diabetes melitus e polimiosite 
(D) Polimiosite,secreção inapropriada de ADH, diabetes melitus 
(E) Nda 
 
19. Um paciente dom epigastralgia e sintomas sugestivos de doença do reluxo com esofagite grau I de 
Savary-Miller na endoscopia digestiva, o tratamento inicial é? 
(A) cirurgia de Thal-Hatafuku, perda de peso e inibidores H2 
(B) fundoplicatura parcial, perda de peso e mudança dos hábitos alimentares 
(C) perda de peso, suspensão do tabagismo e inibidores de bomba de prótons 
(D) cirurgia de Nissen, inibidores de bomba de prótons e suspensão do tabagismo 
(E) nda 
 
20. Qual o tratamento preconizado quando da identificação clínicado pneumotórax hipertensivo, no 
paciente poli traumatizado, instável, na sala de trauma ainda não avaliado pelo cirurgião geral é: 
(A) intubação e ventilação com pressão positiva 
(B) toracocentese com introdução de abocath 14 em segundo espaço intercostal   
(C) broncofibroscopia 
(D) drenagem fechada  em selo d’ água 
(E) aguardar a chegada do cirurgião 
 
21. Uma grávida vegetariana pode ter deficiência de qual substância? 
(A) cálcio 
(B) ácido fólico 
(C) ferro 
(D) proteínas 
(E) vitamina B12 
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22. Qual o primeiro hormônio a se alterar e que corrobora como o diagnóstico de hipotireoidismo primário 
é: 
(A) TSH 
(B) T4 
(C) T3  
(D) T3 livre 
(E) índice de tiroxina livre  
 
23. Quanto à vacinação na gravidez, assinale a correta: 
(A) Vacina anti-rábica não pode ser usada na gravidez.  
(B) Não podem ser usadas na gravidez vacinas contra: varíola, rubéola (MMR), pólio, febre amarela. 
(C) Gravidez não é uma contra-indicação para aplicação da vacina anti-rubéola.  
(D) Gestante no 2

o
 mês, com receio de aplicar a vacina contra rubéola em sua filha de 2 anos. Sabe dos 

riscos da rubéola na gravidez e ouviu falar que seria possível a transmissão da doença através da vacina, 
portanto deve aguardar o ultimo trigesmte da gestação para vacinar a sua filha, para não haver 
possibilidade de acometer o feto.  
(E) Vacinações e gravidez: as vacinas inativadas e as com toxóides podem ser administradas às 
gestantes; deve-se indicar o abortamento se uma gestante for inoculada com a vacina contra a rubéola.  
 

24. Prevenção é parte importante da atuação médica, neste sentido é correto afirmar: 
(A) No clássico modelo de "História natural das doenças" proposto por Lewell e Clark, considera-se 
período pré-patogênico o intervalo apos a invasão do hospedeiro pelo agente e inicio dos sintomas.  
(B) Os apoiadores de cabeças nos automóveis são uma medida típica de proteção específica (prevenção 
secundária).  
(C) Constitui nível secundário de medicina preventiva: detecção e manejo precoce da doença.  
(D) Com base no modelo explicativo da História natural da doença, pode-se dizer que a recomendação 
do rastreamento sorológico do HIV, desde que consentido, no acompanhamento pré-natal, constitui uma 
medida que, em relação à gestante, encontra-se em nível de prevenção: primária.  
(E) Algumas condutas podem ser usadas para Diagnótico e tratamento do atraso mental. Tais condutas 
correspondem aos seguintes níveis de prevenção: conselhos nutricionais a mulher grávida: primário; 
rastreamento da fenilcetonúria em RNs: secundário; imunização contra rubéola: secundário; reabilitação 
de crianças acometidas pela rubéola congênita: terciário.  
 

25. Homem, 24 anos, operário da construção civil, procura seu posto de saúde da família, referindo dor 
inguinal há 6 meses com aumento de intensidade aos esforços, além de tumoração que cresce nessas 
ocasiões. O desconforto e limitação têm se acentuado recentemente. Ao exame, há massa de 
consistência amolecida, móvel, redutível, situada na região inguinal e compatível com hérnia. O paciente 
é hígido e não apresenta outras queixas médicas objetivas. Nestas circunstâncias, o médico do PSF 
deve:  
(A) encaminhar o paciente ao hospital de referência imediata para cirurgia de urgência.  
(B) encaminhar para realização  de ultra-sonografia para confirmação do diagnóstico.  
(C) solicitar avaliação cárdio-pulmonar pré-operatória para definir a melhor conduta a ser adotada.  
(D) entrar em contato com cirurgião de hospital terciário para discutir o caso.  
(E) completar história e exame físico e encaminhá-lo para cirurgia eletiva conforme acordo de referência. 
 

26. Entre os princípios e diretrizes do SUS, o “conjunto de ações e serviços resolutivos preventivos e 
curativos, individuais  e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis  de complexidade do 
sistema” é definição para:  
(A) integralidade 
(B) universalidade 
(C) descentralização 
(D) participação popular 
(E) nda 
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27. No Brasil, até agosto de 2009, dos 543 pacientes com gripe A confirmada e Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), 56 evoluíram para pneumonia,insuficiência  respiratória e óbito, novos casos vem 
sendo detectados. 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 
(E) nda 
 

28. Qual a afirmativa correta em relação à conduta referente ao tratamento de um paciente dependente 
de cocaínaem uma unidade de atenção primária?  
(A) A primeira escolha de tratamento farmacológico é a olazapina.  
(B) O enfoque terapêutico mais eficaz é o que associa prevenção à recaída com tratamento 
farmacológico de eventuais co-morbidades.  
(C) A entrevista motivacional é a intervenção mais eficaz para pacientes com baixa capacidade de 
aderência ao tratamento disponibilizado.  
(D) O aprendizado de estratégias para o reconhecimento das situações que levam à recaída é o enfoque 
mais eficaz para pacientes com danos cerebrais provocados pela droga.  
(E) Devido à gravidade da dependência que a droga promove, o único tratamento eficaz é o da redução 
de danos, mediante encaminhamento a internação especializada, para manutenção em programa 
terapêutico. 
 

29.  Em relação à violência doméstica, são apresentadas as seguintes assertivas:  
I. Ações centradas nos conselhos tutelares são as mais efetivas para a resolução do problema nas 
classes sociais mais pobres.  
II. Entre os segmentos mais atingidos estão os adolescentes e os idosos.  
III. O conceito não se restringe a pessoas que vivem sobre o mesmo teto.  
Qual é a alternativa correta?  
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 
 

30. Paciente portador de DM tipo 2 e sem sinais de aterosclerose significativa. Quais os níveis 
recomendados de LDLc, HDLc e triglicérides respectivamente. 
(A) < 100, >40, <150 
(B) <130, >40, <200 
(C) < 100, >50, <150 
(D) < 130, >50, <200 
(E) <100, >40, <200 




