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Cargo: Médico Generalista 
 
Língua Portuguesa 
 
Para responder o que se pede leia o texto abaixo. 
 
“Bento  
 
Capitolina” 
 
Voltei-me para ela; Capitu tinha os olhos no chão. Ergue-os 
logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro... Confissão de 
crianças, tu valias bem duas ou três páginas, mas quero ser 
poupado. Em verdade não falamos nada; o muro falou por nós. 
Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a 
pouco, todas quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. 
Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado; 
sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu 
poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não 
traria nenhum, tal era a diferença entre o estudante e o 
adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as 
do amar; tinha orgias de latim e era virgem de mulheres.  
Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas 
ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e 
depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns nos 
outros... Padre futuro, estava assim diante dela como de um 
altar, sendo uma das faces a Epístola e a outra o Evangelho. A 
boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a 
missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua 
católica dos homens. Não me tenhas por sacrílego, leitora 
minha devota; a limpeza da intenção lava o que puder haver 
menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós. As 
mãos, só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas 
infinitas, as palavras de boca é que nem tentavam sair, 
tornavam ao coração caladas como vinham... 

(Dom Casmurro – Machado de Assim; p. 85) 
 
01. As personagens do texto encontram-se: 
a) Diante do padre. 
b) Na igreja. 
c) Diante de um muro. 
d) Na escola. 
 
02. A revelação dos sentimentos das personagens é feita: 
a) Por uma briga entre os dois. 
b) Pela confissão diante do padre. 
c) Pelas mãos dadas de um e outro. 
d) Pelos nomes de ambos escritos no muro. 
 
03. Quanto ao foco narrativo do texto, é lícito afirmar que: 
a) É de 1ª pessoa do discurso. 
b) É de 3ª pessoa do discurso. 
c) O narrador narra aventuras da infância e adolescência 

ocorridas com a maioria dos namorados. 
d) A narração alude a fatos ocorridos tanto no presente quanto 

no passado das personagens. 
 
04. Em “Os olhos fitavam-se e desfitavam-se”, a posição do 
pronome oblíquo átono é:  
a) Próclise. 
b) Ênclise. 
c) Mesóclise. 
d) Não está expressa no exemplo. 
 
05. Encontramos verbos no tempo composto apenas em uma 
das alternativas abaixo. Assinale-a. 
a) Não partam vocês antes de fazerem as pazes.  
b) Quando as coisas entre todos ficarem acertadas, eu já terei 

partido. 
c) Estejamos todos nós certos das decisões tomadas. 
d) O velho e a menina se mataram de tanto rir. 
 

06. A pontuação está correta em todas as alternativas, exceto 
em: 
a) O teatro, o cinema e a praia são suas únicas obrigações. 
b) Eu me referia a Clara, não a você. 
c) Ele se dirigiu ao chefe e fez a solicitação da férias, embora 

temesse uma negativa. 
d) Ela, e minha vizinha, são muito simpáticas. 
 
07. A crase está corretamente empregada apenas em uma das 
alternativas. Assinale-a. 
a) Permaneci à esquerda, embora tenha sido solicitada minha 

presença à direita do féretro. 
b) Ficamos ambos à ver navios. 
c) Ele se referiu à ambos, no discurso. 
d) Dediquei-me demais à ela. 
 
08. O discurso direto embora não antecedido por travessão ou 
aspas, está expresso apenas em uma alternativa. Assinale-a: 
a) Não disse a ninguém o que se passava consigo. 
b) Nada poderá separar-me de ti, agora que te encontrei. 
c) O homem passou a enunciar fatos a torto e a direito e para 

quem quisesse ouvir. 
d) A elaboração das questões deverá estar de acordo com o 

conteúdo programático. 
 
09. A concordância encontra-se correta em todas as 
alternativas, exceto em: 
a) Eles haviam chegado lá. 
b) Faz muitos meses que não o vejo. 
c) Já fazem dias que deu-se o ocorrido. 
d) Sua excelência, o Governador, foi muito solícito. 
 
10. Ao ser transposto para a forma indireta, o discurso direto a 
seguir “Deve bastar-me, disse ela; eu não me atrevo a pedir 
mais.”, ficará assim: 
a) Ela disse-me que eu deveria dar um basta, e que não me 

atrevesse a pedir mais. 
b) Ela disse que já basta e que não pediria mais. 
c) Ela disse que devia bastar e que ela não se atrevia a pedir 

mais. 
d) Ela disse que bastasse e que não se atreveria a que pedisse 

mais. 
 
11. Ao ser escrito na terceira pessoa do discurso, o trecho a 
seguir estará correto em: “Estudei os capítulos primeiro e 
segundo do novo livro de Matemática.” 
a) Estudou primeiro e segundo capitulo do livro de Matemática. 
b) Ele estudou primeiro os capítulos segundos do livro de 

Matemática. 
c) Estudou o primeiro capitulo e segundos livros de Matemática. 
d) Estudou os capítulos primeiro e segundo do novo livro de 

Matemática. 
 
12. Quanto à regência verbal, é lícito afirmar estar correta 
apenas a alternativa: 
a) Aspiramos ao ar puro das montanhas. 
b) Ao que aspiro é bem mais que o ar poluído e o cheiro dos 

escapamentos dos carros. 
c) O meu time aspira ao troféu de campeão do primeiro turno do 

campeonato nacional. 
d) Era aspirante na vaga de secretário da Ordem. 
 
13. A frase que apresenta o mesmo sentido de “Não faltaram 
mantimentos na despensa de sua casa.”, é a da alternativa: 
a) Não houvera mantimentos na despensa de sua casa. 
b) Não houve falta de mantimentos na despensa de sua casa. 
c) Houve falta de mantimentos na despensa de sua casa. 
d) Havia de faltar mantimentos na despensa de sua casa. 
 
14. São coordenadas assindéticas as orações de: 
a) “Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima.”. 
b) Acordei cedo e tomei o café em pé mesmo. 
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c) Ele trabalha durante o dia e também à noite. 
d) Veio imediatamente, e sua presença foi indispensável. 
 
15. Estão corretamente grafadas todas as palavras de apenas 
uma alternativa. Assinale-a: 
a) Pseudônimo, interstício, azáfama, xuxu. 
b) Salmonela, resquício, monjolo, fratricídio. 
c) Fotossintético, fragrante, dissonânsia, cacto. 
d) Factível, enxovalhar, cacófago, incurcionar. 
 
16. A palavra cujas silabas encontram-se corretamente 
separadas é: 
a) Am-né-sia. 
b) An-en-cé-fa-lo. 
c) An-glo-ma-nia. 
d) Ast-ig-ma-tis-mo. 
 
Conhecimentos Específicos 

 17.  Sobre os transtornos alimentares, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Nos casos de bulimia, ocorrem episódios recorrentes de 

compulsão periódica. 
b) O comportamento compensatório inadequado e recorrente, 

com o fim de prevenir aumento de peso, como a auto-
indução de vómitos e o uso abusivo de laxantes são comuns 
nos casos de bulimia. 

c) Normalmente, o próprio paciente procura atendimento médico 
pela preservação do juízo crítico frente aos episódios 
purgativos. 

d) As características essenciais da anorexia nervosa são a 
recusa do paciente em manter um peso corporal na faixa 
normal mínima, associado a um temor intenso de ganhar 
peso. 

 
18. A doença exantemática em adolescentes que se inicia no 
seguimento de cabeça e pescoço, com disseminação centrípeta 
e adenomegalia retroauricular, fala a favor de: 
a) Mononucleose. 
b) Sarampo. 
c) Doença de Lyme. 
d) Rubéola. 
 
19. Sobre o lentigo maligno, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É um melanoma in situ, que por definição, aparece na face 

em área de fotodano solar intenso. 
b) É uma lesão mais agressiva, comum por surgir em negros, na 

maioria das vezes com apresentação ulcerada. 
c) É mais comum em idosos e tem aspecto de mácula 

acastanhada de contornos irregulares e coloração 
heterogénea. 

d) O diagnóstico é dado pela dermatoscopia ou pelo anotámos-
patológico após biópsia incisional. 

 
20. Sobre os quadros álgicos abdominais, analise as afirmativas 
a seguir: 
I- Dor na fossa ilíaca esquerda com abscesso pericólico 
caracteriza quadro de diverticulite aguda.  
II - No megacólon, a radiografia simples revela distensão de 
todo o cólon. 
III - A retocolite tem como principal sintoma a diarreia, e a 
tomografia tem papel fundamental no diagnóstico. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 
 
21. Sobre as patologias benignas do esôfago, em especial a 
acalásia esofágica, identifique a alternativa INCORRETA: 

a)  A queixa mais frequente é de disfagia lentamente 
progressiva, que cede às manobras de elevação da pressão 
esofágica com formação de coluna liquida. 

b) Os quadros de broncoaspiração e pneumonites não são 
comumente observados, devendo-se levantar a suspeita de 
malignidade. 

c) São manifestações frequentes a regurgitação e a perda de 
peso devido à impossibilidade de se alimentar ou ao receio 
da regurgitação. 

d) O exame contrastado do esôfago-estômago-duodeno (EED) 
é o exame mais importante e o 1º a ser solicitado no 
paciente com disfagia. 

22. Sobre a dispepsia e o Helicobacter pylori (H.p.), analise as 
afirmativas a seguir: 
I - A terapia de erradicação do Helicobacter pylori diminui a taxa 
de recorrência das ulceras para menos de 10%.  
II - O tratamento-padrão para a erradicação do Helicobacter 
pylori consiste em inibidor de bomba de próton em dose padrão, 
amoxicilina 1g, e claritromicina 500mg, 2 vezes ao dia, por 7 
dias. 
III - O controle da erradicação deve ser realizado com, no 
mínimo, 8 semanas após o término do tratamento, com testes 
não invasivos como o teste respiratório com ureia marcada, 
quando não há indicação para endoscopia. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 

  
23. Nos estudos experimentais, as diversas etapas da pesquisa 
ficam sob um controle maior do investigador. O ensaio clínico 
randomizado duplo-cego é melhor definido como: 
a) Somente os participantes desconhecem a qual grupo 

pertencem. 
b) Os participantes e os pesquisadores não sabem quem 

pertence a qual grupo. 
c) Os participantes, os pesquisadores e outros profissionais que 

procederão a análise dos dados desconhecem  quem 
pertence a qual grupo. 

d) Os participantes são divididos por sorteio em dois grupos: os 
que receberão tratamento e os que receberão placebo. 

 
24. O risco relativo é uma medida de associação também 
conhecida como razão de riscos. Sobre este marcador, analise 
as afirmativas a seguir e identifique a INCORRETA: 
a) Quando o risco relativo é menor que 1, existirá a 

possibilidade do fator ser de risco, já que a exposição ao 
mesmo aumentou o risco de surgimento do efeito. 

b) Responde a questão: “quantas vezes mais provável é os 
indivíduos expostos virem a desenvolver a doença em 
relação aos indivíduos não expostos. 

c) É calculado pela divisão entre as incidências cumulativas dos 
indivíduos expostos e a dos não expostos. 

d) Quando o risco relativo é igual a 1, significa que o estudo não          
apresenta relação de associação entre fator e efeito. 

 
25. Sobre os conceitos básicos aplicados aos estudo 
epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Vulnerabilidade: indica a capacidade da ação em romper a 

cadeia epidemiológica da doença ou agravo, em alguns de 
seus múltiplos elos. 

b) Eficácia: grau no qual uma intervenção produz efeito benéfico 
sob condições ideais. 

c) Efetividade: grau no qual uma intervenção executa o que foi 
previsto sob condições reais. 

d) Eficiência: é a probabilidade de uma pessoa apresentando 
características específicas ser atingida por uma determinada 
doença. 

 
26. Em relação á validação de testes diagnósticos, assinale a 
alternativa que contem o conceito expresso de maneira 
INCORRETA: 
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a) Acurácia: é a proporção de acertos, ou seja, o total de 
verdadeiramente positivos e verdadeiramente negativos em 
relação à amostra estudada. 

b) Sensibilidade: é a capacidade de um teste diagnóstico 
identificar os verdadeiros positivos em indivíduos 
verdadeiramente positivos. - raramente deixa de encontrar 
pessoas com a doença. 

c) Especificidade: é a capacidade de um teste diagnóstico 
identificar os verdadeiros negativos em indivíduos 
verdadeiramente sadios - raramente cometerá o erro de 
dizer que pessoas sadias são doentes. 

d) Valor preditivo positivo: é a proporção de indivíduos 
verdadeiramente negativos em relação aos diagnósticos 
negativos realizados pelo teste. 

27. Uma amostra de 150 indivíduos foi avaliada quanto ao 
diagnóstico de faringite através da cultura, sendo que 38 foram 
considerados positivos e 112 negativos. Na avaliação feita pelo 
exame clínico, 102 foram considerados positivos e 48 negativos. 
Ao considerar a utilização de um meio de cultura como padrão 
ouro, qual o valor preditivo positivo do exame clínico, 
aproximadamente? 
a) 8% 
b) 40% 
c) 21% 
d) 16% 
 
28. Os estudos de coorte (individualizado-observacional-
longitudinal-prospectivo) possui as seguintes desvantagens, 
EXCETO: 
a) Inútil para doenças potencialmente fatais. 
b) Dificuldade para ser reproduzido. 
c) Custo elevado. 
d) Longa duração. 
 
29. Você é convidado para estudar possíveis fatores de risco de 
uma doença nova, que acomete cerca de 5 casos em 5 milhões 
de pessoas no mundo. Dentre as alternativas abaixo, qual seria 
a melhor metodologia de estudo que você optaria: 
a) Experimental. 
b) Coorte. 
c) Caso-controle. 
d) Transversal. 
 
30. Em relação à profilaxia da transmissão da Febre Tifóide, as 
medidas preventivas gerais e pessoais mais úteis são: 
a) Saneamento básico e vigilância sanitária. 
b) Isolamento social dos pacientes doentes na fase aguda. 
c) Uso de preservativo nas relações sexuais. 
d) Evitar compartilhamento de agulhas e seringas utilizadas. 
 
31. Diversos levantamentos no Brasil e em outros países tem 
demonstrado uma taxa de positividade de Leptospira  superior a 
60% na urina de ratos. Isso faz da Leptospirose uma doença 
universal. Dentre as profissões que se destacam pelo maior 
risco de Leptospirose, assinale a INCORRETA: 
a) Açougueiros. 
b) Trabalhadores da rede de esgoto. 
c) Colhedores de arroz. 
d) Lavradores e pescadores. 
 
32. Apesar do nome, não são os fenômenos hemorrágicos que 
definem a Dengue Hemorrágica, mas sim as alterações 
hemodinâmicas e sistémicas decorrentes da 
hiperpermeabilidade vascular, levando a hipovolemia relativa, 
edema do interstício e derrames serosos. São “sinais de alerta” 
para a Dengue Hemorrágica, EXCETO: 
a) Dor abdominal intensa e contínua. 
b) Redução da diurese. 
c) Extremidades quentes e hiperemiadas. 
d) Aumento repentino do hematócrito. 
 
 

33. A osteoartrose, também chamada de osteoartrite, é uma 
doença degenerativa das articulações sinoviais (diartroses), 
caracterizado clinicamente por dor e limitação funcional. Os 
principais fatores de risco para a osteoartrose de mãos e/ou 
joelhos são, EXCETO: 
a) História Familiar. 
b) Sexo feminino. 
c) Trabalho com britadeiras. 
d) Obesidade. 
 
34. Sobre as manifestações clínicas gerais da osteoartrose, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os pacientes com sinais radiológicos de osteoartrose sempre 

apresentam sintomas. 
b) A intensidade dos sintomas tem relação direta com o grau de 

osteoartrose na radiografia. 
c) O principal sintoma é a artralgia, precipitada ou piorada pelo 

uso da articulação. 
d) As articulações mais acometidas, por ordem de frequência, 

são as interfalangeanas distais, o quadril e, por ultimo, as 
apofisárias (coluna vertebral). 

 
35. Os principais sinais radiológicos encontrados na 
Osteoartrose são, EXCETO: 
a) Rarefação óssea periarticular difusa. 
b) Osteófitos - proeminências ósseas na base das articulações. 
c) Redução (muitas vezes perda) do espaço articular. 
d) Esclerose e cistos no osso subcondral. 
 
36. Identifique a alternativa que expressa a característica clínica 
das Artrites Sépticas que é encontrada mais na Artrite 
Gonocócica que na Não-Gonocócica. 
a) Presença de lesões cutâneas associadas. 
b) Tenossinovite é rara. 
c) Cultura do líquido sinovial é positiva em 90% dos casos. 
d) Geralmente acomete crianças, idosos ou 

imunocomprometidos. 
 
37. Em relação à insuficiência cardíaca e seu cenário atual, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A pré-carga expressa expressa a “dificuldade” imposta ao 

esvaziamento ventricular sistólico, sendo que o seu aumento 
reduz diretamente o débito sistólico e aumenta o consumo 
miocárdico de oxigênio. 

b) A insuficiência cardíaca sistólica constitui 50-60% dos casos, 
sendo que o problema central está na perda da capacidade 
contrátil do miocárdio. 

c) A insuficiência cardíaca diastólica constitui 40-50% dos 
casos, sendo a contração miocárdica normal (fração de 
ejeção > 45%), mas existe uma restrição patológica ao 
enchimento diastólico. 

d) Os mecanismos compensatórios podem levar, ao longo do 
tempo, a um efeito deletério na função miocárdica, como o 
remodelamento cardíaco. 

 
38. Sobre as lesões de órgão-alvo na hipertensão arterial 
sistémica, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Microaneurismas de Charcot-Bouchard são pequenas 

dilatações pós-estenóticas presentes em pequenas artérias 
cerebrais penetrantes, em que a sua ruptura é responsável 
pelo AVE hemorrágico intraparenquimatoso relacionado à 
hipertensão. 

b) Arterioloesclerose Hiperplásica é encontrada na hipertensão 
acelerada maligna (níveis de PA maiores que 200 x 120 
mmHg) e é a responsável pela nefroesclerose hipertensiva 
maligna. 

c) A aterosclerose é a patologia vascular mais incriminada nos 
eventos cardiovasculares que confere morbidade e 
mortalidade à população. 

d) A doença coronariana tem pouca relação direta com a 
hipertensão arterial sistémica, sendo rara como causa de 
óbito relacionada diretamente à hipertensão. 
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39. Em relação ao Cor-Pulmonale, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) É definida como a disfunção ventricular direita decorrente de 

uma hipertensão arterial pulmonar secundária a uma 
pneumopatia de qualquer etiologia. 

b) É a reversão de um shunt esquerda-direita para um shunt 
direita-esquerda graças à hipertensão arterial pulmonar 
secundaria. 

c) Clinicamente o paciente evolui com síndrome de congestão 
sistêmica (turgência jugular, hepatomegalia, edema) e baixo 
débito cardíaco. 

d) Os sinais de hipertensão arterial pulmonar e sobrecarga do 
coração direito podem ser ocultados na radiografia de tórax 
ou ECG pela hiperinsuflação pulmonar. Nestes casos, o 
ecocardiograma pode ser uma boa alternativa, nos casos de 
uma janela ecográfica adequada. 

 
40. A hipertensão arterial sistémica secundária possui algumas 
características que devem chamar a atenção do médico para 
guiar a investigação etiológica. Estas características encontram-
se listadas abaixo, EXCETO: 
a) Inicio precoce (antes dos 25 anos) ou tardio (após os 55 

anos) da hipertensão arterial sistémica. 
b) Hipertensão grave em brancos (PA > 180 x 110 mmHg). 
c) Melhora da função renal com o uso de IECA (estenose de 

artéria renal bilateral). 
d) Sopro abdominal (estenose da artéria renal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




