
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS  
                                                                                                                                             Como preencher: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01. A primeira conduta a ser tomada em um paciente com 
diagnóstico de Parada Cardiorrespiratória é 
(A) Intubação orotraqueal. 
(B) Adrenalina. 
(C) Desfibrilação. 
(D) Compressões torácicas. 

 

02. Paciente apresenta uma medida de Pressão Venosa 
Central de 20 cmH2O. Para transformar este valor em 
mmHg, basta 
(A) multiplicar o valor obtido por 1,36. 
(B) dividir o valor obtido por 1,36. 
(C) somar 1,36 ao valor obtido. 
(D) subtrair 1,36 do valor obtido. 

 

03. A posição correta do braço do paciente durante a medida 
da Pressão Arterial na posição sentada é 
(A) apoiado na perna do próprio paciente. 
(B) ao nível da região mesogástrica do paciente. 
(C) ao nível do ponto médio do esterno do paciente. 
(D) ao nível do segmento cefálico do paciente. 

 

04. A estimativa do volume sanguíneo normal em relação ao 
peso corporal é de 
(A) 8%. 
(B) 12%. 
(C) 16%. 
(D) 20%. 

 

05. Paciente do sexo feminino, 60 anos, com queixa de 
astenia, febre, perda de peso e dor em ombros com 
dificuldade para realização de tarefas domésticas há um 
mês. Exames laboratoriais evidenciam Anemia e 
Velocidade de Hemossedimentação (VHS) aumentada. O 
diagnóstico mais provável é 
(A) Artrite Reumatoide. 
(B) Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
(C) Fibromialgia. 
(D) Polimialgia Reumática. 

 

06. O critério diagnóstico de Bloqueio Atrioventricular de 
primeiro grau é 
(A) duração da onda P maior que 0,2 segundos. 
(B) duração da onda P maior que 0,4 segundos. 
(C) intervalo PR maior que 0,2 segundos. 
(D) intervalo PR maior que 0,4 segundos. 

 

07. A manifestação extraintestinal mais comum na Doença 
Inflamatória Intestinal é 
(A) Artrite. 
(B) Colangite esclerosante. 
(C) Uveíte. 
(D) Pioderma gangrenoso. 

 

08. É a causa mais comum de Policitemia Secundária no 
adulto, 
(A) a Hipoxemia. 
(B) os Tumores produtores de Eritropoietina. 
(C) o Feocromocitoma. 
(D) o Carcinoma de Paratireoide. 

 

09. Não é hormônio produzido pela Hipófise, 
(A) a Prolactina. 
(B) o Hormônio luteinizante. 
(C) o Cortisol. 
(D) o Hormônio do crescimento. 

 

10. O autoanticorpo mais frequente no Lúpus Eritematoso 
Sistêmico é o 
(A) Fator antinúcleo. 
(B) Anti-Ro (SSA). 
(C) Anti-La (SSB). 
(D) Anti-Sm. 

11. Com relação às Doenças Cerebrovasculares, é correto 
afirmar que 
(A) a incidência de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 

é a mesma do Hemorrágico. 
(B) a principal causa de Acidente Vascular Cerebral 

Hemorrágico é a má-formação arteriovenosa. 
(C) o principal fator de risco para Hemorragia 

Intraparenquimatosa é a Hipertensão Arterial. 
(D) a incidência de Acidente Vascular Cerebral 

Hemorrágico é maior que a do Isquêmico. 
 

12. O mecanismo de ação da Clonidina é 
(A) Agonista Alfa-2 simpático central. 
(B) Bloqueador Alfa-1 simpático periférico. 
(C) Bloqueador do receptor da angiotensina. 
(D) Liberação de óxido nítrico pelo endotélio vascular. 

 

13. Paciente do sexo masculino, 45 anos, sem antecedentes 
pessoais ou familiares mórbidos, é diagnosticado com 
Nefropatia Membranosa há dois meses. Evolui com dor 
em flanco esquerdo de início súbito, associada com piora 
da função renal. O diagnóstico mais provável é 
(A) Infarto esplênico. 
(B) Trombose de veia renal. 
(C) Embolia de artéria renal. 
(D) Rotura de pelve renal. 

 

14. A primeira alteração radiológica em casos de Derrame 
Pleural é 
(A) Obliteração do Ângulo Costofrênico. 
(B) Deslocamento do Mediastino. 
(C) Atelectasia Lobar. 
(D) Retração Ipsilateral do Mediastino. 

 

15. Não é efeito colateral comum ao uso de nitratos, 
(A) a Cefaleia. 
(B) o Rubor facial. 
(C) a Hipotensão. 
(D) a Bradicardia. 

 

16. Em paciente com história de aumento bilateral e simétrico 
das glândulas parótidas, associado com secura da 
mucosa da cavidade oral, o diagnóstico mais provável é 
(A) Cirrose hepática. 
(B) Síndrome de Sjögren. 
(C) Pancreatite crônica. 
(D) Infecção bacteriana. 

 

17. A principal causa da respiração de Kussmaul é 
(A) Lesão de tronco encefálico. 
(B) Insuficiência cardíaca congestiva. 
(C) Cetoacidose diabética. 
(D) Ansiedade aguda. 

 

18. A manifestação inicial mais comum em casos de Tétano 
Generalizado é 
(A) Opistótono. 
(B) Hidrofobia. 
(C) Trismo. 
(D) Convulsão. 

 

19. Paciente do sexo masculino, 62 anos, refere dor em 
região mandibular e maxilar, de forte intensidade, parecida 
com “choque”, episódica, com duração de poucos 
minutos, há dois dias. O diagnóstico mais provável é 
(A) Acidente Isquêmico Transitório. 
(B) Sinusopatia. 
(C) Neuralgia do Trigêmeo. 
(D) Neuralgia do Facial. 

 
20. São Insulinas com ação rápida ou ultrarrápida, exceto a 

(A) Regular. 
(B) Glargina. 
(C) Aspart. 
(D) Lispro. 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
21. Em uma das alternativas a seguir há uma palavra que a 

derivação sufixal transformou-a em ato. Assinale-a. 
(A) Doação. 
(B) Felicidade. 
(C) Motorista. 
(D) Contraditório. 

 
22. Assinale a alternativa que não há um substantivo abstrato. 

(A) A concessão do alvará. 
(B) Crianças pobres. 
(C) A umidade do clima. 
(D) A palidez do doente. 

 
23. Qual das palavras a seguir é formada por meio de 

composição por justaposição? 
(A) aguardente. 
(B) planalto. 
(C) passatempo. 
(D) pernilongo. 

 
24. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do 

(A) substantivo, adjetivo e preposição. 
(B) artigo, preposição e pronome. 
(C) conjunção, numeral e substantivo. 
(D) verbo, adjetivo ou do próprio advérbio. 

 
25. A preposição pode unir-se a outras palavras formando a 

combinação ou contração. Localize abaixo um caso de 
contração. 
(A) Aonde você vai com tanta pressa? 
(B) As pessoas desta casa foram embora. 
(C) Não fique contra o seu pai! 
(D) É tempo de os alunos estudarem. 

 
26. Em “Nosso filho chegou atrasado.”, o predicado é 

(A) nominal. 
(B) verbal. 
(C) verbo-nominal. 
(D) predicativo do sujeito. 

 
27. No enunciado “As laranjas estão maduras.”, o termo 

sublinhado é 
(A) adjunto adnominal. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) aposto. 
(D) vocativo. 

 

28. Identifique a figura de linguagem do enunciado a seguir. 
“Minha vizinha é um anjo.”  
(A) Metonímia 
(B) Catacrese. 
(C) Metáfora. 
(D) Perífrase 

 

29. Os substantivos classificam-se quanto ao número em 
(A) próprio e abstrato. 
(B) composto e derivado. 
(C) coletivo e concreto. 
(D) singular e plural. 

 

30. Em “Discute-se muito em minha classe.”, a palavra “se” 
tem a função de 
(A) pronome reflexivo. 
(B) conjunção subordinativa. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) pronome apassivador. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS SAÚDE PÚBLICA 
 
31. Com relação à Assistência à Saúde na assistência 

privada, é incorreto afirmar que 

(A)   as instituições privadas poderão participar de forma 
complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B)   é vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 

(C)   é vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. 

(D)   as instituições privadas de saúde podem dispor de 
legislação específica sobre as condições e os 
requisitos de remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo permitida, inclusive sua 
comercialização. 

 
32. São competências dos Conselhos de Saúde, todas as 

assertivas abaixo, exceto uma. Identifique-a. 
(A)   Deliberar as diretrizes da política de saúde. 
(B)   Controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente. 
(C)   Controle econômico e financeiro da execução da 

política de saúde na instância correspondente. 
(D)   Tomar decisões nas esferas da saúde, sem a 

necessidade de homologação pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

 

33. De quem é a responsabilidade pela organização da 
Atenção Básica de Saúde? 
(A)   Gestão municipal. 
(B)   Gestão estadual. 
(C)   Gestão federal. 
(D)   Gestão municipal, estadual e federal. 

 

34. A qual órgão deve ser feita a Notificação de uma doença 
que faz parte da lista de Notificação Compulsória 
Imediata? 
(A)   Ao Ministério da Saúde. 
(B)   À Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. 
(C)   Ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do 

estabelecimento de saúde. 
(D)   Ao Responsável Técnico do estabelecimento de 

saúde. 
 

35. O Código de Ética Médica deve ser seguido 
(A)   apenas pelos Médicos no exercício de sua profissão. 
(B)   apenas pelos Médicos no exercício de atividades 

relacionadas ao ensino. 
(C)   apenas pelos Médicos no exercício de atividades 

relacionadas à administração de serviços de saúde. 
(D)   Todas as alternativas anteriores são corretas. 

 

36. São atribuições de Unidades de Atenção Básica de 
Saúde, exceto 
(A)   exame preventivo de colo de útero (Papanicolaou). 
(B)   controle glicêmico de pacientes diabéticos. 
(C)   tratamento de Retinopatia Proliferativa de pacientes 

diabéticos. 
(D)   promoção de atividades de saúde, como orientação 

nutricional ou de atividades físicas. 
 

37. O termo que, pelo Programa Humaniza/SUS, descreve a 
“Mudança na lógica do atendimento, permitindo que o 
critério de priorização da atenção seja o agravo à saúde 
e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada 
(burocrática).” é 
(A)   Acolhimento. 
(B)   Avaliação de risco. 
(C)   Ambiência. 
(D)   Apoio matricial. 



38. A entidade competente para apreciação e julgamento de 
infrações éticas é o 
(A)   Conselho Federal de Medicina. 
(B)   Conselho Regional de Medicina onde o Médico 

estiver inscrito. 
(C)   Superior Tribunal de Justiça. 
(D)   Diretoria Técnica Médica do hospital. 

 

39. Medida de Prevenção Primária em Saúde Preventiva é 
(A)   o Teste de Papanicolau. 
(B)   a Triagem de retinopatia em pacientes diabéticos. 
(C)   a Utilização de ácido acetilsalicílico em paciente com 

antecedente de infarto agudo do miocárdio. 
(D)   a Imunização. 

 
40. Com relação às novas normas de prescrição de 

antibióticos, regulamentadas pela RDC número 20, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é correto afirmar 
que 
(A)   cada receita deve conter no máximo a prescrição de 

um único agente antimicrobiano. 
(B)   a receita é válida em todo o Território Nacional, por 

dez dias a contar da sua data de emissão. 
(C)   a receita deve ser feita em duas vias. 
(D)   a segunda via da receita deve ser retida pela farmácia 

e a primeira ser devolvida ao paciente. 
 
 
 
 
 




