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Cargo: Médico Clínico Geral-20H 
Médico Clínico Geral Plantonista-12H 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa que 
o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de uma 
revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem ela 
mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta 
por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas 

coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas coisas 
importantes ultrapassa a minha capacidade”, se retirássemos as 
preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 
 

O AGOURENTO  
 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 

a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 
um deles refere-se ao tio perneta do outro. 

b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 
também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu tio 
perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
Enunciado para as próximas duas questões: 
 
Analise o quadro a seguir que mostra a ocorrência de 10 casos de uma doença em um grupo de 100 pessoas acompanhadas pelo 
período de 4 anos consecutivos (2000 a 2003) em uma cidade do interior de São Paulo. 

Paciente 2000 2001 2002 2003 

A X ---------------------------------------------------------- 

B X -------------------------------------------   

C  X --------------------   

D X -----------------    

E  X ------   

F X -------------------------------------------   

G  X ---------------------------------------------------------------------  

H X -------------------------------------------------------------------------------------------- 

I X ---------------------------------  

J  X -----------------------------  

Observação  X: início da doença             ------: duração. 
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17.  Assinale a alternativa que indica corretamente prevalência da 
doença no início do ano 2000: 
a) 0,04%. 
b) 2,08%. 
c) 4%. 
d) 4,25%. 
 
18. Assinale a alternativa que indica corretamente incidência da 
doença no início do ano 2001: 
a) 0,04%. 
b) 2,08%. 
c) 4%. 
d) 6%. 
 
19. A prevalência de determinada doença é um indicador de saúde 
comumente usado nas análises epidemiológicas. Sobre este 
indicador, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A melhoria dos métodos diagnósticos de determinada doença 

contribui para a redução da prevalência e aumento da 
incidência. 

b) A prevalência de uma doença inclui a somatória de casos recém 
diagnosticados ao casos antigos. 

c) Os fatores que aumentam a prevalência são a cronicidade dos 
casos, imigração de pessoas doentes e aumento de casos 
novos. 

d) A melhoria da taxa de cura reduziria a prevalência. 
 
20. Assinale a alternativa correta: 
I-Uma doença de alta letalidade é aquela em que o risco de morrer 
entre os doentes é grande. 
II-Uma doença de alta letalidade é aquela em que a taxa de 
mortalidade é alta. 
III-A prevalência de uma doença aumenta com o prolongamento da 
vida dos casos não curados. 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas I e III são corretas. 
d) Todas são corretas. 
 
21. A mortalidade infantil no Brasil, considerando a Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde - CID 10, apresenta como principal influência a mortalidade 
por: 
a) Doenças infecciosas e parasitárias. 
b) Doenças do aparelho circulatório. 
c) Mal formações congénitas. 
d) Afecções perinatais. 
 
22. Em uma cidade com alto coeficiente de mortalidade perinatal, 
as melhores estratégias que devem ser instituídas para resolver o 
problema de saúde deste município são: 
a) Garantia de apoio diagnóstico e imunização às gestantes, com a 

realização precoce de sorologias para sífilis e HIV. 
b) Melhora dos registros de atendimento às gestantes, que deve 

ser feito exclusivamente por médicos obstetras, para garantir a 
qualidade total. 

c) Adoção de medidas que assegurem o respeito à gestante 
durante a realização do pré-natal, como atendimento com 
maior flexibilidade quanto ao início e ao número de consultas. 

d) Garantia de atendimento, monitoramento e encaminhamento 
para as gestantes em que for detectado alto risco gestacional. 

 
23.  A razão de morte materna, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS): 
a) Contabiliza as mortes obstétricas diretas, indiretas e acidentais. 
b) Considera as mortes ocorridas até 42 dias após a resolução da 

gravidez. 
c) Utiliza como denominador o número de gestações ocorridas em 

um período de 1 ano. 
d) Analisa o número de mortes maternas ocorridas em 100.000 

partos. 
 
24. Ocorreu uma epidemia de dengue, de novembro a fevereiro de 
2008, em um município brasileiro de 1.000.000 de habitantes. A 

taxa de incidência da doença foi de 20/10.000 habitantes, com 50 
óbitos. A letalidade da doença foi: 
a) 5/10.000. 
b) 250/10.000. 
c) 2,5/10.000. 
d) 500/10.000. 
 
25. Recentemente, o Ministério da Saúde lançou um conjunto de 
estratégias para compor um política de saúde do homem. Sobre o 
diagnóstico de saúde da população masculina, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) O índice de fumantes é maior no sexo masculino. 
b) Os homens são 52,9% dos internados, excluídas as causas por 

gravidez e parto. 
c) A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são 

homens. 
d) A obesidade é mais comum entre os homens. 
 
26.  Dentre as alternativas a seguir, a que explica corretamente 
construção de indicadores de mortalidade é: 
a) O numerador da razão de mortalidade proporcional (ou índice 

de Swaroop & Uemura) é o número de óbitos com 60 anos ou 
mais de idade. 

b) O denominador do coeficiente de mortalidade infantil é o total de 
nascidos vivos mais os nascidos mortos em uma área durante 
1 ano. 

c) O denominador do índice de mortalidade infantil proporcional é o 
número total de óbitos. 

d) O numerador do coeficiente de mortalidade neonatal é o número 
de óbitos em menores de 7 dias em uma área durante 1 ano. 

 
27. Desde 2003, o número de testes de PSA passou de 1 para 3 
milhões anuais na rede do SUS. Para o Ministério da Saúde, o 
salto mostra homens mais prevenidos. A informação sinaliza 
comportamento baseado em prevenção: 
a) Primária. 
b) Secundária. 
c) Terciária. 
d) Primordial. 
 
28. Quanto ao rastreamento de doenças, também denominado 
screening, é correto afirmar que: 
a) Dentre outros critérios, a garantia de benefícios maiores que os 

danos para o conjunto das pessoas rastreadas deve ser 
rigorosa e baseada em evidências científicas, para estabelecer 
a indicação deste rastreamento. 

b) Não devem ser realizados exames de rastreamento em 
pacientes assintomáticos, a não ser que haja suspeita clínica 
que justifique a sua realização. 

c) Uma das vantagens e um dos benefícios do rastreamento, que 
os indicam fortemente, é a baixa ocorrência de falsos positivos 
no caso de doenças de baixa prevalência. 

d) Os requisitos éticos envolvidos nas condutas de rastreamento 
são iguais aos envolvidos nas condutas terapêuticas da 
atividade clínica em geral. 

 
29. Um homem de 20 anos apresenta, há 10 dias, lesões 
eritematoinfiltradas, não pruriginosas, em todo o tegumento e 
exulceração em mucosa jugal, acompanhada de febre (38ºC), mal-
estar generalizado e linfadenopatia generalizada. Qual o 
diagnóstico e o exame subsidiário para a sua confirmação: 
a) Escarlatina; VHS e anti-estreptolisina O (ASLO). 
b) Erisipela; hemocultura e antibiograma da lesão cutânea. 
c) Exantema viral; sorologia e reação de Montenegro. 
d) Sífilis secundária; sorologia VDRL. 
 
30. O diagnóstico sorológico da hepatite crônica pelo vírus B é 
confirmado pelo seguinte achado: 
a) HBsAg - ; anti-HBC + ; anti-HBs +. 
b) HBsAg + ; anti-HBC - ; anti-HBs +. 
c) HBsAg + ; anti-HBC + ; anti-HBs -. 
d) HBsAg - ; anti-HBC - ; anti-HBs -. 
 
31. Recentemente, o valor da hemoglobina glicada foi incorporada 
como critério diagnóstico para o diabetes. No entanto, é importante 
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conhecermos as situações que geram erros de interpretação desse 
exame. Assinale a alternativa que representa situação onde a 
hemoglobina glicada está falsamente elevada e outra falsamente 
baixa, respectivamente: 
a) Deficiência de folato; uso crônico de opioides. 
b) Uremia; anemia falciforme. 
c) Alcoolismo; aumento de bilirrubinas. 
d) Gravidez; uso de vitamina C. 
 
32.  Em qual destes casos o hipotireoidismo primário subclínico 
deve ser tratado, segundo consenso dos especialistas: 
a) Durante a gravidez. 
b) Apenas nos pacientes com TSH acima de 10UI/ml. 
c) Quando o TSH está acima da faixa do normal e somente nos 

pacientes com anticorpos antiperoxidase positivos. 
d) Se houver hipertensão arterial associada. 
 
33.  Qual a neoplasia maligna mais comum da tiróide? 
a) Folicular. 
b) Linfoma. 
c) Papilar. 
d) Anaplásico. 
 
34. Qual das seguintes medidas aumenta a sobrevida de pacientes 
com DPOC descompensada: 
a) Assistência na UTI e ventilação mecânica. 
b) Oxigenoterapia em longo prazo. 
c) Terapia prolongada com broncodilatadores. 
d) Esteróides sistêmicos durantes as exacerbações agudas. 
 
35. Constituem recomendações para a profilaxia de fenômenos 
tromboembólicos, EXCETO: 
a) Em pacientes diabéticos, mesmo na ausência de comorbidades. 
b) Portadores de neoplasias. 
c) Cirurgia ortopédicas, urológicas e ginecológicas. 
d) Obesidade. 
 
36. Assinale a alternativa correta entre a associação de achado 
hematoscópico com o respectivo significado clínico: 
a) Formação de rouleaux; infecção crônica. 
b) Granulações tóxicas neutrofílicas; saturnismo. 
c) Mieloblastos; leucemia linfoide aguda. 
d) Esquizócitos; anemia hemolítica microangiopática. 
 
37. O melhor exame para diferenciar a anemia ferropriva da 
anemia por doença crônica ou inflamatória é: 
a) Ferro sérico. 
b) Porcentagem de saturação da transferrina. 
c) Volume eritrocitário. 
d) Ferritina. 
 
38.  Paulo tem 27 anos, é vegetariano há 10 anos, e apresenta no 
exame admissional para o cargo de enfermeiro, anemia com 
contagem de reticulócitos normal e volume corpuscular médio 
elevado. O médico do trabalho inicia a investigação para: 
a) Hemólise. 
b) Deficiência de cobalamina. 
c) Perda sanguínea crônica. 
d) Carência severa de ferro. 
 
39. Uma mulher de 65 anos, no 4º dia de pós-operatório de 
neoplasia maligna de colo uterino, durante esforço para tossir, 
apresentou dor súbita no hemitórax direito, dispneia, chiado e 
escarro hemoptoico. Qual a hipótese diagnóstica mais provável 
dentre as abaixo: 
a) Metástase pulmonar de neoplasia. 
b) Broncopneumonia. 
c) Tromboembolismo pulmonar. 
d) Edema agudo de pulmão. 
 
 
 
 
 

40.  Um homem de 45 anos é admitido no pronto-socorro em mau 
estado geral. Seus exames mostram pH de 7,25, bicarbonato de 
10mEq/L, pCO2 de 21 mmHg, sódio de 129 mEq/L e cloreto de 
sódio 109 mEq/L. Dentre as seguintes opções, a provável etiologia 
para este distúrbio é: 
a) Diarreia. 
b) Insuficiência renal aguda. 
c) Intoxicação por metanol. 
d) Cetoacidose diabética. 
 
 
 




