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MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 

distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

INFORMÁTICA 06 a 10 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR 
PÚBLICO 11 a 14 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 15 a 30 

 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto, solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A publicidade afasta-se das crianças 

 
A publicidade brasileira acaba de tomar uma 

decisão histórica. Ela vai tratar com mais respeito as 
crianças. Vai ficar mais longe delas. A notícia é muito 
boa tanto para a própria publicidade, que com isso 
ganha mais respeitabilidade, como, principalmente, 
para a infância. Em doses exageradas, inescrupulosas, 
abusivas, a propaganda faz mal para o público infantil. 
Deve ser servida com moderação. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar), entidade do próprio mercado 
publicitário, cujos códigos não têm força de lei, mas 
são de adesão voluntária e criteriosamente cumpridos, 
distribuiu agora, no início de fevereiro, uma nota oficial 
anunciando novas regras – com novas restrições – 
para os comerciais destinados às crianças. Entre 
outras novidades, o merchandising não será mais 
admitido. Não para o público infantil. 

Já era tempo. O merchandising é um dos 
artifícios mais capciosos da indústria da propaganda. 
Não tem o formato do anúncio tradicional, aquele que 
é veiculado nos espaços comerciais claramente 
delimitados, como os intervalos da televisão, por 
exemplo, e assim, disfarçado de não anúncio, tenta ser 
mais convincente. O merchandising vai ao ar dentro do 
programa principal, como se fosse parte da história. É 
bastante usado nas novelas. O leitor há de lembrar. 
Sem mais nem menos, sem a menor congruência 
narrativa, a atriz fala para a outra que vai ao banco 
"tal" e que o banco "tal" é uma beleza, com um 
gerente, menina, que é uma simpatia só. Marcas de 
esmalte, de xampu, de macarrão, de carro, de celular 
invadem a trama e lá permanecem, roubando a cena. A 
peso de ouro, por certo. O merchandising custa caro. 
É uma operação de mercado com preços tabelados, 
preços altos, mas seu segredo é se disfarçar, é passar 
seu apelo de consumo como se não fosse publicidade 
paga. 

Que isso seja empregado para aliciar 
consumidores adultos desavisados, vá lá, apesar da 
deselegância constitutiva da coisa toda. Agora, voltar 
essa máquina contra olhos infantis chega a ser 
covardia. A própria nota do Conar reconhece "a 
necessidade de ampliar-se a proteção a públicos 
vulneráveis, que podem enfrentar maior dificuldade 
para identificar manifestações publicitárias em 
conteúdos editoriais". Atenção: o Conar admite, com 
todas as letras, que os públicos infantis são 
"vulneráveis" e precisam de proteção. Que bom que o 
próprio mercado publicitário – representado pelo 
Conar – dê mais esse passo. Histórico. 

A notícia é boa também por duas outras 
razões. 

A primeira é que os vetos ao merchandising e 
outras práticas – como o emprego de "crianças e 
adolescentes como modelos para vocalizar apelo 
direto, recomendação ou sugestão de uso ou 
consumo" – não chegam à publicidade brasileira por 
meio de uma medida autoritária. Ao contrário, as 
novas normas de proteção da infância brotam do 
amadurecimento natural da mentalidade dos próprios 
agentes de mercado. Desde 1978, o Conar vem-se 
firmando como um dos casos mais bem-sucedidos de 
autorregulação do mundo. Suas decisões nunca são 
contestadas. Embora não seja um órgão estatal, tem 
legitimidade e representatividade para retirar 
campanhas do ar, como já fez muitas vezes. Não é 
exagero dizer que o Conar é um fator civilizatório na 
publicidade brasileira. 

A segunda razão para comemorar as novas 
regras é que elas ajudam a esclarecer que a liberdade 
de anunciar produtos não é exatamente igual à 
liberdade de expressão do pensamento. As duas têm 
status distintos na democracia. A liberdade de 
manifestação, de externar opiniões, assim como a 
liberdade de imprensa, compõe um direito fundamental 
inviolável. Um cidadão tem o direito pleno de, 
digamos, escrever um artigo em jornal defendendo a 
legalização da maconha e de sugerir um projeto de lei 
para legalizá-la. Com a publicidade é diferente. Uma 
agência de publicidade não tem o direito de fazer uma 
campanha enaltecendo o consumo da maconha do 
tipo A ou do tipo B. Não porque os publicitários, que 
também são cidadãos, não tenham liberdade de se 
manifestar – isso todos temos. Essa agência não pode 
fazer anúncio de maconha de nenhum tipo porque a 
maconha não pode ser legalmente comercializada – e a 
comunicação publicitária está subordinada às leis que 
regulam o mercado. 

A publicidade comercial é uma extensão do 
comércio devidamente legal. Assim, só se podem 
anunciar as mercadorias e os serviços cuja 
comercialização não conflite com a legislação vigente. 
Portanto, a liberdade de anunciar não se enquadra no 
rol das liberdades fundamentais de informar e de ser 
informado. A publicidade veicula ideias e conceitos, ou 
algo próximo a isso, mas não realiza o direito de 
expressão do pensamento. Ela é uma atividade 
acessória do comércio, subordinando-se, logicamente, 
às leis do comércio. 

Quanto ao mais, o uso de merchandising e de 
anúncios testemunhais para seduzir o público infantil 
– que é, sim, vulnerável – já não é admitido em 
diversas democracias. O Brasil também não precisa 
mais desse primitivismo. E vamos em frente, porque 
há mais a fazer. 
 
Texto adaptado. BUCCI, Eugênio. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-
publicidade-afasta-se-das-criancas-que-
otimo,994116,0.htm 

 
 

Questão 01  

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) No início do texto, o autor afirma que “Em doses 

exageradas, inescrupulosas, abusivas, a 
propaganda faz mal para o público infantil”, com 
isso, ele demonstra concordância com a decisão do 
Conar. 

 
(B) Ao afirmar que “Não é exagero dizer que o Conar é 

um fator civilizatório na publicidade brasileira” (6º 
parágrafo), o autor do texto está observando a 
competência dessa entidade em suas ações. Por 
ser um órgão estatal, o Conar tem legitimidade e 
representatividade para retirar campanhas 
publicitárias do ar. 

 
(C) Na frase, “Marcas de esmalte, de xampu, de 

macarrão, de carro, de celular invadem a trama e lá 
permanecem, roubando a cena” (3º parágrafo), o 
autor exemplifica tipos de produtos que são 
divulgados no interior de novelas. 

 
(D) Em, “Agora, voltar essa máquina contra olhos 

infantis chega a ser covardia” (4º parágrafo), o autor 
exprime sua opinião a respeito do merchandising. 
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Questão 02  

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Em “O Brasil também não precisa mais desse 
primitivismo” (último parágrafo), a palavra “mais” é 
classificada como conjunção aditiva. 
 

(B) Na frase “A notícia é boa também por duas outras 
razões” (5º parágrafo), o verbo é classificado como 
“de ligação”. 

 
(C) Na frase, “Ela é uma atividade acessória do 

comércio, subordinando-se, logicamente, às leis do 
comércio” (8º parágrafo), o pronome pessoal é o 
sujeito da oração e recupera o substantivo 
anteriormente citado, a saber: liberdade. 

 
(D) Na frase, “Uma agência de publicidade não tem o 

direito de fazer uma campanha enaltecendo o 
consumo da maconha do tipo A ou do tipo B” (7º 
parágrafo), o núcleo do sujeito é “publicidade”.  

 

Questão 03  

 
Sobre acentuação gráfica, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) A palavra “publicitária” recebe acento gráfico 

porque é uma paroxítona terminada em ditongo. 
 

(B) A palavra “infância” recebe acento gráfico porque é 
proparoxítona. 

 
(C) O verbo “ter”, em alguns momentos do texto, 

recebe acento gráfico para marcar a 3ª pessoa do 
singular. 

 
(D) A palavra “histórica” recebe acento gráfico porque é 

paroxítona. 
 

Questão 04  

 
A palavra “menina” (3º parágrafo) está separada por 
vírgulas porque se trata de um: 

 
(A) Sujeito simples. 
(B) Termo deslocado da oração. 
(C) Aposto. 
(D) Vocativo. 
 

Questão 05  
 

A palavra “capciosos” (3º parágrafo) poderia ser 
substituída, sem alterar o sentido e a sintaxe da frase, 
por: 
 

(A) Compassivos. 
(B) Inverossímeis. 
(C) Mecânicos. 
(D) Ardilosos. 
 

INFORMÁTICA 

 

Questão 06  
 

Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta a 
afirmação CORRETA: 

 
(A) O MS-WORD é um editor de texto que pode ser 

instalado no Windows XP, pois pertence ao pacote 
BrOffice.org. 
 

(B) O MS-WORD é equivalente ao Software livre 
CALC. 

 
(C) Para criar uma carta modelo que possa ser enviada 

várias vezes, por exemplo, por e-mail, remetendo 
cada cópia a um destinatário diferente, basta utilizar 
a opção MALA DIRETA. 

 
(D) Para utilizar a opção de ORTOGRAFIA E 

GRAMÁTICA, basta clicar no botão . 
 

Questão 07  

 
Considerando os conceitos e termos utilizados na 
INTERNET, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A operação de DOWNLOAD se caracteriza ao 
receber um arquivo da internet. 
 

(B) A operação de UPDATE se caracteriza ao enviar 
um arquivo para a internet. 

 
(C) Um ANEXO existe quando um arquivo é enviado 

junto a um e-mail. 
 
(D) HOME PAGE é um termo equivalente a PÁGINA 

INICIAL. 
 

Questão 08  

 
Considerando o software de Planilha Eletrônica  MS-
EXCEL em sua instalação padrão, assinale a 
alternativa que apresenta o operador de 
MULTIPLICAÇÃO: 
 

(A) $ 
(B) & 
(C) X 
(D) * 
 

Questão 09  

 
Entre os meios de armazenamento de dados 
secundários apresentados a seguir, assinale a 
alternativa que corresponde a um disco óptico 
conhecido como a “evolução” do DVD: 
 

(A) BLU-RAY 
(B) Pendrive 
(C) CACHE 
(D) ZIP-Drive 
 

Questão 10  

 
Considerando o “motor de busca” GOOGLE, para 
executar uma pesquisa que localize EXATAMENTE 
uma expressão ou frase (Ex. saúde pública), basta 
realizar a pesquisa da maneira apresentada na 
alternativa:   
 

(A) @saúde pública@ 
(B) #saúde pública#  
(C) *saúde pública*  
(D)  “saúde pública” 
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Questão 11  

 
No tocante à Lei Complementar nº 239/1998, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, 
Estado do Paraná, assinale a alternativa INCORRETA:  
 

(A) A investidura em cargo de provimento efetivo será 
feita mediante concurso público de provas escritas, 
podendo ser utilizadas, também, provas práticas. 
 

(B) Não será concedida ao funcionário licença para o 
serviço militar. 

 
(C) O concurso público terá validade de até 02 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período. 

 
(D)  O funcionário terá direito a repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos. 
 

Questão 12  

 
De acordo com o artigo 40 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, os servidores titulares 
de cargos efetivos serão aposentados: 
 

(A) Compulsoriamente, aos sessenta anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(B) Compulsoriamente, aos sessenta e oito anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(C) Compulsoriamente, aos sessenta e dois anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(D) Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 

Questão 13  
 

No que se refere á Lei Complementar nº 239/1998, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, 
Estado do Paraná, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA.  São formas, dentre 
outras, de provimento ou de evolução em cargo 
público: 

 

I. Nomeação. 
II. Promoção. 
III. Progressão. 
IV. Aproveitamento. 
V. Reintegração. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa V está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

Questão 14  
 

Sobre o artigo 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
 

(A) A administração pública direta e indireta de 
qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de ilegalidade, pessoalidade, imoralidade, 
sigilo e ineficiência. 
 

(B) Os cargos, emprego e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 

 

(C) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

 

(D) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência 
e definirá os critérios de sua admissão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 15  

 
Considerando a  Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) A formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados, não fazem parte do campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

(B) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 
(C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
 
(D) São objetivos, dentre outros, do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a assistência às pessoas por 
intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada 
das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 

 

Questão 16  

 
Considerando o Código de Ética Médica, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do 

ser humano, em benefício da qual deverá agir 
com o máximo de zelo e o melhor de sua 
capacidade profissional. 

 
II. É vedado ao médico causar dano ao paciente, por 

ação ou omissão, caracterizável como imperícia, 
imprudência ou negligência. 

 
III. É vedado ao médico tratar o ser humano sem 

civilidade ou consideração, desrespeitar sua 
dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou 
sob qualquer pretexto. 

 
IV. É direito do médico indicar o procedimento 

adequado ao paciente, observadas as práticas 
cientificamente reconhecidas e respeitada a 
legislação vigente. 
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V. É direito do médico recusar-se a realizar atos 
médicos que, embora permitidos por lei, sejam 
contrários aos ditames de sua consciência. 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa V está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

Questão 17  

 
Paciente de 25 anos, vítima de acidente 
automobilístico, dá entrada na emergência com 
dispneia, hipotensão e dor no hemitórax direito. O 
exame do tórax revela abolição do murmúrio vesicular 
à direita com hipertimpanismo. A primeira providência 
é: 
 

(A) Oxigênio por cateter a 2l/minuto e observação 
rigorosa. 

(B) Intubação orotraqueal imediata. 
(C) Punção do hemitórax direito. 
(D) Traqueostomia de urgência. 

Questão 18  

 
Paciente de 32 anos, com diagnóstico recente de 
tuberculose disseminada e neurotoxoplasmose, tem 
sorologia anti-HIV positiva, com contagem de 
linfócitos CD4 de 23 células e carga viral de 591000 
cópias. É iniciado tratamento com esquema RIPE, 
fenitoína, sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, 
zidovudina, lamivudina e efavirenz. Após 30 dias de 
tratamento, procura novamente seu médico por quadro 
de febre alta com calafrios, linfonodomegalia 
generalizada, dispneia, hiperemia conjuntival e 
infiltrado pulmonar à radiografia de tórax. Seu 
diagnóstico mais provável é de: 

 
(A) Pseudolinfoma pela fenitoína. 
(B) Síndrome da reconstituição imune. 
(C) Resistência micobacteriana ao RIPE. 
(D) Linfadenomegalia generalizada persistente. 

Questão 19  

 
São contraindicações absolutas ao aleitamento 
materno: 
 

(A) Galactosemia e HTLV-1 (+). 
(B) Abscesso mamário e HIV (+). 
(C) Uso de antineoplásicos pela mãe e mastite. 
(D) Mãe com hepatite C e citomegalovírus. 

Questão 20  

 
Bebê de 11 meses é trazido pela mãe ao ambulatório 
de pediatria para avaliação de diarreia que persiste por 
2 dias. Ao exame, os sinais vitais são: temperatura 
36,6 °C, frequência cardíaca de 120 bpm, frequência 
respiratória 30 irm, pressão arterial de 105/50. As 
mucosas estão secas, mas o turgor de pele é normal. 
Não há outros achados físicos anormais. O melhor 
plano de hidratação é: 
 

(A) Hidratação EV com 10 ml/Kg em fase rápida com 
solução glicofisiológica 1:1, com 20 mEq/L de KCl. 

 
(B) Hidratação EV com 10 ml/Kg em fase rápida com 

soro fisiológica a 0,9%. 
 
(C) Hidratação EV com 20 ml/Kg em fase rápida com 

solução de ringer-lactato. 

 
(D) Hidratação oral com solução eletrolítica pediátrica 

em pequenas e frequentes ofertas. 

Questão 21  

 
A pielonefrite aguda é diagnosticada por: 
 

(A) Calafrios, febre e dor no flanco 
(B) Bacteriuria e piúria 
(C) Escara renal 
(D) Prejuízo da função renal 

Questão 22  

 

Paciente de 34 anos, masculino, procura pronto-
socorro com quadro de dor, vermelhidão e edema na 
perna direita há três dias, após um trauma corto-
contuso em tornozelo. Não se visualiza os bordos da 
lesão.  Ao exame físico, apresenta-se febril, com 
membro inferior direito empastado, doloroso, com 
edema importante e vermelhidão até a raiz da coxa 
direita. Assinale a alternativa que contém hipótese 
diagnóstica, agente etiológico provável e terapia 
antimicrobiana mais adequada, respectivamente: 
 

(A) Erisipela, S. aureus e clindamicina. 
(B) Celulite, S. aureus, oxacilina. 
(C) Celulite, S. aureus, ciprofloxacina. 
(D) Celulite, estreptococos beta-hemolítico, cefalotina. 

Questão 23  

 
Homem de 52 anos, negro, é levado à emergência com 
rebaixamento do nível de consciência. Familiares 
relatam que ele é hipertenso em tratamento regular e 
apresentou, nas 12 horas anteriores, intensa cefaleia 
holocraniana e vômitos, refratários ao uso de 
analgésico e antiemético. Ao exame, paciente 
apresenta PA = 150x100 mmHg, FC= 96 bpm, ritmo 
cardíaco regular em três tempos (B4). Ao exame 
neurológico, verifica-se pupilas midriáticas, diplopia e 
estrabismo divergente, além de rigidez de nuca, com 
força e tônus muscular preservado nos quatro 
membros. No momento, escala de coma de 
Glasgow=10. A principal hipótese diagnóstica para o 
caso é: 
 

(A) AVE hemorrágico intraparenquimatoso. 
(B) AVE isquêmicoarterio-embólico de tronco 

encefálico. 
(C) AVE isquêmicocardioembólico de tronco encefálico. 
(D) Hemorragia sub-aracnoidea por rotura de 

aneurisma sacular. 

Questão 24  

 
Mulher de 35 anos, portadora de lúpus eritematoso 
sistêmico e síndrome do anticorpo antifosfolipídio, 
apresenta paraparesia flácida de instalação subaguda, 
acompanhada por parestesia e incontinência urinária. 
O diagnóstico mais provável é: 
 

(A) Síndrome de Guillain-Barré. 
(B) Mielite transversa aguda. 
(C) Siringomielia. 
(D) Polineuropatiadesmielinizante inflamatória crônica. 
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Questão 25  

 
Adolescente com quadro de dengue clássico, 
diagnosticado há 3 dias, retorna ao pronto socorro 
onde é feito o diagnóstico de febre hemorrágica do 
dengue. Para a definição desse quadro é necessária a 
presença de: 
 

(A) Plaquetopenia e hemoconcentração. 
(B) Plaquetopenia e leucocitose. 
(C) Leucocitose e manifestações hemorrágicas. 
(D) Leucopenia e dor abdominal. 

Questão 26  

 
São verdadeiras as seguintes afirmativas sobre a 
dengue e a febre amarela, EXCETO: 
 

(A) A chamada “bradicardia relativa” é frequente na 
dengue, mas não na febre amarela. 

 
(B) O vetor comum, as recentes epidemias de dengue 

e a ocorrência de febre amarela silvestre no Brasil 
favorecem o ressurgimento da febre amarela 
urbana. 

 
(C) As manifestações hemorrágicas são mais 

frequentes na febre amarela. 
 
(D) Não há tratamento específico (antivirais) 

consolidado e o tratamento é basicamente suportivo 
para as duas doenças. 

Questão 27  

 
Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Para iniciarmos antibiótico na exacerbação 
infecciosa da DPOC, é imprescindível a presença 
de febre e leucocitose. 
 

(B) Os agentes infecciosos mais comuns na 
exacerbação infecciosa da DPOC incluem 
Hemophilusinfluenzae, Klebsiellapneumoniae e 
Mycoplasmapneumoniae. 

 
(C) O uso de corticóides sistêmicos nas exacerbações 

da DPOC reduz taxas de falhas terapêuticas e o 
tempo de hospitalização. 

 
(D) As xantinas devem ser consideradas como 

broncodilatadores de escolha na exacerbação 
infecciosa da DPOC. 

Questão 28  

 
Paciente, 40 anos de idade, sexo masculino, procura 
emergência com quadro de precordialgia, com 
irradiação para ombro esquerdo. Tabagista, 
sedentário, com histórico familiar de coronariopatia, 
dislipidêmico. O médico plantonista faz a suspeita de 
IAM. Os exames que devem ser solicitados para 
confirmar a suspeita são: 
 

(A) ECG e CPK 
(B) CPK e LDH 
(C) ECG e LDH 
(D) ECG, CK-MB e troponina 

 
 
 
 

Questão 29  

 
Paciente, homem de 50 anos vai pela primeira vez á 
UBS com níveis pressóricos de 200 x 100 mmHg. Está 
assintomático. Refere não possuir co-morbidades. No 
exame físico você percebe sopro abdominal em flanco 
direito. Resolve por administrar IECA e então: 

 
(A) Solicita MAPA, pois o diagnóstico de HAS não pode 

ainda ser definido. 
 

(B) Diagnostica HAS primária e inicia IECA. 
 
(C) Diagnostica HAS primária e inicia inibidor de canais 

de cálcio. 
 
(D) Solicita ultrassonografia com doppler de artérias 

renais, bem como atenta para os níveis de 
creatinina e de potássio na rotina de exames. 

Questão 30  

 
Mulher, 45 anos, portadora de diabetes tipo II vem para 
consulta ambulatorial. Está em uso de metformina 850 
mg, duas vezes ao dia, e realizando dieta e atividade 
física regularmente. A alternativa que melhor 
transcreve a conduta a ser realizada é: 

 
(A) Manter adequado os níveis glicêmicos e agendar 

retorno para a paciente. 
 

(B) Conferir suas marcações em relação ao histórico 
dos níveis glicêmicos, solicitar novos exames de 
rotina e agendar retorno. 

 
(C) Dividir a abordagem clínica entre controle glicêmico 

adequado e complicações (micro e 
macrovasculares) dando ênfase a ambas. 

 
(D) Além do controle glicêmico dirigir a anamnese a fim 

de achar sinais ou sintomas de doença coronariana 
ou AVE (acidente vascular encefálico). 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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