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Cargo: Médico Clínico Geral 
 
Língua Portuguesa 
 
01. “Livro não é remédio. Não tem de ser engolido à força. A 
leitura também deve se transformar num ato de prazer.” (Walcyr 
Carrasco). 
No texto acima, podemos inferir que: 
a) O livro não deve ser obrigatório nas escolas. 
b) Geralmente as leituras são impostas, tornando-as assim 

desprazerosas. 
c) O autor se equivocou pois remédios e livros não têm nenhuma 

relação.  
d) Todo remédio deve ser engolido à força, assim como todo livro 

deve ser lido dessa forma. 
 
02. É incorreto o que se afirma sobre a palavra “transformar” 
em:  
a) É formada por prefixação. 
b) Apresenta dois encontros consonantais e um dígrafo. 
c) Apresenta três encontros consonantais e um dígrafo. 
d) Apresenta mais letras do que fonemas. 
 
Texto para as questões de 03 á 05. 
 
Dia da Terra 2013 – Dia Internacional da Terra recebe 
homenagem do Google 
 

O Dia da Terra 2013 ou Dia Internacional da Mãe Terra, 
como é chamado de maneira oficial, é uma data que a 
organização das Nações Unidas (ONU) criou no ano de 2009 
para que marcasse a responsabilidade coletiva para que sejam 
promovidas a harmonia junto à natureza e a Terra e possam 
alcançar um balanço entre a economia, a sociedade e o 
ambiente. 
(http://www.noticiasbr.com.br/dia-da-terra-2013-dia-internacional-

da-terra-recebe-homenagem-do-google-103273.html) 
 
03. No texto acima, nota-se um problema de concordância 
verbal. Assinale o trecho em que isso ocorre: 
a) Como é chamado de maneira oficial. 
b) É uma data que a organização das Nações Unidas (ONU) 

criou no ano de 2009. 
c) Sejam promovidas a harmonia junto à natureza e a Terra e 

possam alcançar um balanço entre a economia, a sociedade 
e o ambiente. 

d) Dia Internacional da Terra recebe homenagem do Google. 
 
04. A locução “para que” ocorre duas vezes no texto com sentido 
de: 
a) Finalidade e finalidade. 
b) Causa e explicação. 
c) Causa e finalidade. 
d) Finalidade e explicação. 
 
05. As palavras “responsabilidade” e “natureza” são formadas 
pelo processo de: 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação imprópria. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação sufixal. 
 
06. Está corretamente pontuada a frase em: 
a) É possível que, contrariando todas as expectativas, o 

candidato venha a renunciar, em benefício, segundo dizem, 
da maior união do partido. 

b) É possível que contrariando todas as expectativas, o 
candidato venha a renunciar em benefício, segundo dizem, 
da maior união do partido. 

c) É possível que, contrariando todas as expectativas o 
candidato venha a renunciar, em benefício segundo dizem, 
da maior união do partido. 

d) É possível, que contrariando todas as expectativas, o 
candidato venha a renunciar em benefício, segundo dizem, 
da maior união do partido. 

07. Assinale a alternativa em que o texto não esteja na norma 
padrão da língua: 
a) Ontem houveram muitos tiroteios na periferia da cidade. 
b) Teve muitos tiroteios ontem na periferia da cidade. 
c) Houve muitos tiroteios na periferia da cidade ontem. 
d) Ocorreu muitos tiroteios, ontem, na periferia da cidade. 
 
08. Leia a charge abaixo: 
 

 
 
Podemos depreender do texto que: 
a) Um padre não pode usar linguagem coloquial. 
b) Tudo o que se faz pode estar nas redes sociais. 
c) O sujeito que está confessando não conhece redes sociais. 
d) As redes sociais não representam invasão de privacidade. 
 
09. O texto abaixo está escrito num cartaz de um alojamento e foi 
publicado pelo jornal Folha de S. Paulo em 29 nov. 1998, p. 4-6. 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
Pode-se afirmar que no texto há: 
a) Desvio de regência, pontuação e ortografia. 
b) Desvio de ortografia e pontuação. 
c) Desvio de concordância verbal, pontuação e ortografia. 
d) Desvio de concordância nominal, pontuação e ortografia. 
 
10. A Esfinge? 
      Já decifrei. 
      Ela é o homem, eu sei... 
      O misterioso ser  
      que finge.  
         (Mino) 
 
O pronome relativo “que” em “que finge” tem função sintática de: 
a) Sujeito e introduz oração adjetiva restritiva. 
b) Predicativo e introduz oração adjetiva restritiva. 
c) Objeto direto e introduz oração adjetiva explicativa. 
d) Complemento nominal e introduz oração adjetiva explicativa. 
 
11. Assinale a oração em que não foi usada conjunção 
adequada, provocando incoerência. 
a) Decida-se: ou você olha por aqui ou você olha por ali. 
b) Não entendeu nada, mas também não perguntou nada. 
c) Convidou as três famílias, pois só havia acomodações para 

duas. 
d) Amar tanto assim não deves porque o amor pode machucar. 
 
12. Leia o texto de Vinícius de Moraes: 
Você que está aí com a boneca do seu lado... 
É amigo, mas ela anda longe, perdida num mundo lírico e 
confuso, cheio de canções, aventura e magia. 
A função sintática das palavras grifadas é respectivamente: 
a) Aposto – adjunto adnominal – adjunto adnominal. 
b) Vocativo – predicativo do sujeito – complemento nominal. 
 

É proibido a entrada de pessoas estranhas 
Por favor não incista 
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c) Aposto – predicativo do sujeito – adjunto adnominal. 
d) Vocativo – adjunto adnominal – complemento nominal. 
 
13. A oração em que aparece um adjunto adverbial de causa é: 
a) Há uma gota de sangue em cada poema. (Mario de Andrade). 
b) – Irei de joelhos, se necessário, irei de costas. (Dias 

Gomes). 
c) Hoje eu não queria a juventude assim perdida. (Taiguara). 
d) Se se morre de amor? (Gonçalves Dias). 
 
14. Assinale a alternativa correta: 
a) A lua brilhou alegre no céu. – há predicado verbo-nominal. 
b) Surgiram fotógrafos e repórteres. – há sujeito indeterminado. 
c) O cinema atual nunca foi tão versátil. – versátil é objeto direto. 
d) Tens o direito de comer do pão. – apresenta objeto indireto. 
 
15. “Na casa libanesa/ Havia um tapete persa,/ Muito antigo, / 
encapado de plástico transparente,/ Atravessado por passarelas 
vermelhas;/ Era melhor não pisá-lo,/ Ele podia virar pó.” (...) 
(Raquel Naveira – Tapete Persa). 
Só não se pode afirmar sobre o texto que: 
a) Trata-se de um texto predominantemente descritivo. 
b) “Ele podia virar pó” significa que estava muito velho. 
c) Entre “Era melhor não pisá-lo,” e “Ele podia virar pó” pode-se 

substituir a vírgula pela conjunção “por isso”. 
d) Se “um tapete persa” estivesse no plural, o verbo “Havia” 

permaneceria no singular, pois é impessoal. 
 
16. Examine o poema abaixo de Ricardo Ramos: 

     
 Telefonema 
 
Ouvi, acordei.  
Ouvi, xinguei e ouvi. 
Levantei, ouvi, andei, ouvi. 
Peguei, falei, sentei, ouvi. 
Falei, ouvi, falei, ouvi, falei. 
Desliguei, levantei, levantei, xinguei. 
Comentei, deitei e dormi. 

 
Está correto o que se afirma sobre o texto: 
a) Trata-se de um texto narrativo e a coesão se estabelece pela 

sequência em que os verbos são colocados. 
b) Trata-se de um texto descritivo e a coesão se estabelece pela 

sequência em que os verbos são colocados. 
c) Não se pode classificar esse texto, pois ele não apresenta 

coesão. 
d) Embora sem coesão, percebe-se que o texto é informativo. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A Lei 8.080/1990 representa uma das grandes conquistas da 
saúde pública brasileira. Sobre esta, é correto afirmar: 
I- Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e 
serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em 
caráter permanente ou eventual. 
II- A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao 
governo apenas a recuperação à saúde. 
III- A Iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), desde que em caráter complementar. 
IV- Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a centralização dos serviços e das ações de saúde. 
a) I, II e III estão corretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) III e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18. Um dos pontos fundamentais do novo Código de Ética 
Médica, em vigor desde 2010, é sobre a Autonomia do paciente 
em relação à aceitação ou não de procedimentos médicos. Sobre 
esse assunto, é CORRETO afirmar: 
a) O médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas 

aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles 
expressos, mesmo que inadequadas ao caso. 

b) O médico deve apenas expor as alternativas relativas aos 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos para o paciente, 
cabendo ao mesmo, a escolha do método mais adequado. 

c) O médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas 
aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles 
expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente 
reconhecidas. 

d) O médico não aceitará as escolhas de seus pacientes, 
cabendo a ele decidir o melhor procedimento, desde que 
adequadas ao caso. 

 
19. Segundo o novo Código de Ética Médica é CORRETO 
afirmar: 
I- É permitido ao médico em casos especificos deixar de atender 
paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de 
urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou 
serviço médico em condições de fazê-lo e que o paciente possua 
enfermidade incurável. 
II- É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de 
seu representante legal de decidir livremente sobre a execução 
de práticas diagnósticas ou terapêuticas sob qualquer situação. 
III- É vedado ao médico deixar de usar todos os meios 
disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente 
reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. 
IV- É permitido ao médico exercer sua autoridade para limitar o 
paciente de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-
estar. 
V- É vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de 
qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, em 
greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo 
cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, 
na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. 
a) I, III, IV e V estão corretas. 
b) I, II e V estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) III e V estão corretas. 
 
20. Baseados nos preceitos constitucionais, a construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes 
princípios doutrinários: 
a) Universalidade e Centralização. 
b) Integralidade e Equidade. 
c) Regionalização e Hierarquização. 
d) Controle Social e Universalidade. 
 
21. São marcadores do câncer de mama, os presentes na 
alternativa:  
a) c-erbB-2, p53, MCA. 
b) BTA, c-erbB-2, catepsina-D. 
c) MCA, PCNA, AFP. 
d) PAP, β-HCG, CA 15.3. 
 
22. As tiazolidinedionas são farmacos sensibilizadores de 
insulina e tem como mecanismo molecular de ação ser agonista 
do seguinte receptor nuclear: 
a) Receptor-alfa ativado por proliferador peroxissômico(PPAR-α). 
b) Receptor-gama ativado por proliferador peroxissômico(PPAR-

γ). 
c) Receptor-beta ativado por proliferador peroxissômico(PPAR-

β). 
d) Receptor-delta ativado por proliferador peroxissômico(PPAR-

δ). 
 
23. São os principais efeitos adversos da ciclosporina, exceto: 
a) Disturbios gatrintestinais. 
b) Hirsutismo. 
c) Hipertrofia gengival. 
d) Sialorreia. 
 
24. A Insuficiência Renal Aguda é uma deterioração rápida e 
frequentemente reversível da função renal causada 
principalmente por: 
a) Glomeruloesclerose segmentar e focal. 
b) Glomerulonefrite Aguda. 
c) Necrose Cortical Bilateral. 
d) Necrose Tubular Aguda. 
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25. O tumor renal maligno conhecido como hipernefroma tem 
origem em qual tipo celular renal: 
a) Célula mesangial. 
b) Célula tubular. 
c) Célula endotelial glomerular. 
d) Célula justaglomerular. 
 
26. Sobre a sindrome da morte súbita do lactente é incorreto 
afirmar que: 
a) Permanece inesplicada após uma investigação minuciosa do 

caso. 
b) Em paises desenvolvidos tem assumido papel importante, 

posto que problemas nutricionais e infecções esta sob 
controle. 

c) Entre os fatores de risco ligados aos pais esta: idade materna 
baixa(menor de 20 anos), tabagismo materno durante a 
gestação e baixa condição socioeconomica. 

d) O lactente geralmente morre engasgado após a lactação, 
justificando o pseudônimo de morte fora do berço. 

 
27. Tosse, sibilos e dispnéia são sintomas frequentes em 
pacientes com asma. Mas os mesmos sintomas são típicos de 
outro problema respiratório, a doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC). Sobre ambas as doenças é CORRETO afirmar 
que: 
I- Em ambas as doenças, a falta de ar é progressiva e diária. 
II- Os primeiros sintomas  da Asma ocorrem na infância, 
enquanto os da DPOC, na idade adulta. 
III- A principal causa direta de ambas as doenças é o tabagismo. 
IV- Tanto a asma quanto a DPOC são doenças inflamatórias. A 
asma está associada a processos alérgicos de pele e à rinite, 
enquanto a DPOC apresenta inflamações orgânicas mais graves 
e difíceis de reverter. 
V- Uma das complicações graves da DPOC é o pneumotórax. 
a) II, IV e V estão corretas. 
b) I, III e V estão corretas. 
c) II, III e V estão corretas. 
d) I, II e IV estão corretas. 
 
28. A Febre Reumática (FR) é uma doença inflamatória aguda, 
multissistêmica e mediada pelo sistema imunológico que  
acomete cerca de 3% da população, atingindo, mais 
frequentemente, a faixa etária dos 5 aos 15 anos. Sobre a FR, é 
INCORRETO afirmar: 
a) Suas principais manifestações são artrite migratória de 

grandes articulações, nódulos subcutâneos, eritema 
marginado, pancardite e coreia de Sydenham. 

b) A cardiopatia reumática crônica é uma complicação da FR, e é 
caracterizada principalmente pela doença valvular fibrótica 
deformante, particularmente a estenose mitral. 

c) É causado por infecções de faringe e pele por estreptococos 
do grupo A de Lancefield (Streptococcus pyogenes). 

d) A presença de macrófagos grandes e ativados (células de 
Anitschkow) e de nódulos de Aschoff no interior do coração 
são patognomônicas para a FR. 

 
29. É INCORRETO afirmar sobre as doenças infecciosas: 
a) As drogas consideradas de primeira linha para o tratamento da 

tuberculose são a isoniazida, a rifampsina, a pirazinamida e o 
etambutol. 

b) Graças ao tratamento adequado e à vacinação, a tuberculose 
está praticamente erradicada no Brasil. 

c) O microorganismo mais frequentemente encontrado nos 
abscessos é o Staphylococcus aureus. 

d) A maior incidência de Tuberculose ocorre em populações 
vulneráveis, como indígenas e populações vivendo com 
HIV/AIDS. 

 
30. Sobre o índice de Aldrete e Kroulik, é correto afirmar: 
a) Utilizado para classificar a dificuldade de intubação, sendo as 

classes III e IV, as de maior dificuldade. 
b) Utilizado para classificar a dificuldade de intubação do 

paciente sob anestesia. 
 
 
 

c) Utilizado apenas na pediatria, para verificar as vias aéreas, 
movimentação e consciência do Recém nascido. 

d) Método de avaliação das condições fisiológicas dos pacientes 
submetidos a processos anestésicos. 

 
31. Em relção a sindrome de Alport, é incorreto: 
a) Completamente desenvolvida, se manifesta por hematúria 

com progressão para falencia renal crônica, sudez nervosa e 
distúrbios oculares. 

b) As manifestações são devidas às cadeias α-3(col4A3), α-
4(col4A4) ou α-5(col4A5) anormais do colágeno tipo 4. 

c)  Na forma ligada ao X as mulheres apresentam a síndrome 
completa enquanto os homens apresentam manifestações de 
hematúria. 

d) Há mutação de col4A5 na forma classica ligada ao X e col4A3 
e col4A4 nas formas autossômicas. 

 
32. A “I conferência internacional sobre cuidados primários de 
saúde”, que ocorreu em Alma-Ata, Cazaquistão, em 1978 trouxe 
como meta “saúde para todos no ano 2000”. Dentre alternativas 
abaixo que representam as recomendações a serem adotadas, 
assinale a INCORRETA: 
a) Imunização contra as principais doenças infecciosas. 
b) Prevenção e controle de doenças endêmicas. 
c) Formação do Pacto pela saúde, da qual faz parte o pacto pela 

vida. 
d) Abastecimento de água e saneamento básico apropriados. 
 
33. Dentre as afirmativas abaixo, qual NÃO é uma manifestação 
clínica da Síndrome do Anticorpo anfifosfolipídeo (SAAF): 
a) Livedo Reticular. 
b) Insuficiência de Supra-Renal. 
c) Neuropatia Óptica. 
d) Hemorragias lineares subungueais. 
 
34. Instituir a Política Nacional de promoção da saúde é uma das 
ações do Pacto pela vida, que dá ênfase na: 
a) Atenção médica de alta alta especialização e uso de 

tecnologia de alta complexidade. 
b) Distribuição gratuita de remédios para a população. 
c) Adoção de hábitos saudáveis, como atividade física regular, 

alimentação saudável e combate ao tabagismo. 
d) Melhorias nas Unidades de saúde, e investimento na 

educação continuada dos profissionais da área médica. 
 
35. Paciente masculino, 67 anos, diabético, dislipidêmico e 
tabagista. Deu entrada no pronto-socorro com sintomas 
característicos de IAM e relata que a dor se iniciou após relação 
sexual e uso de Sildenafil, o traçado eletrocardiográfico evidencia 
a suspeita de IAM de ventrículo direito. Qual das medicações a 
seguir NÃO deve ser utilizada? 
a) Metoprolol. 
b) Clopidogrel. 
c) Ácido Acetilsalicilico. 
d) Nitrato. 
 
36. Em relação à DPOC, a hipoxemia é causada devido à: 
a) Mecanismo duplo por alteração da ventilação e pela 

diminuição da capacidade de difusão. 
b) Hipoventilação pulmonar e aumento da capacidade de 

difusão. 
c) Hiperventilação pulmonar e diminuição da capacidade de 

difusão. 
d) Aumento da capacidade de difusão do oxigênio, e encontrada 

em pacientes na fase aguda. 
 
37. Paciente do sexo feminino, 40 anos, queixa-se de aftas em 
nariz e boca, inchaços em articulações metacarpofalangeanas e 
interfalangeanas proximais, associado à astenia e perda de peso 
há 3 meses. Exames complementares mostram valores de 
hemoglobina = 10mg/dL e plaquetas = 90.000, além de 
proteinúria, sendo sugestivo o diagnóstico de: 
a) Febre Reumática. 
b) Lupus Eritematoso Sistêmico. 
c) Artrite Reumatóide. 
d) Síndrome de Sjögren. 
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38. O uso de insulina é uma das terapias farmacológicas mais 
utilizadas para pacientes com Diabetes tipo 1. As alternativas a 
seguir apresentam, corretamente, indicações para o tratamento 
com insulina de pacientes com diabetes tipo 2, EXCETO: 
a) Presença de retinopatia proliferativa. 
b) Descontrole glicêmico no pré-operatório. 
c) Síndrome hiperosmolar não cetótica. 
d) Emagrecimento rápido e inexplicado. 
 
39. Uma das ferramentas mais importantes da Saúde Pública 
são dos Indicadores de Saúde, que permitem avaliar o estado de 
saúde da população, além de permitir planejar, administrar e 
avaliar as ações de saúde. Sobre os indicadores de saúde, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Especificidade é a capacidade de medir somente o fenômeno 

analisado. 
b) Sensibilidade é a capacidade de medir alterações em vários 

fenômenos ao mesmo tempo. 
c) Validade é a capacidade de se medir o que se pretende. 
d) Reprodutibilidade é a capacidade de reproduzir os mesmos 

resultados quando aplicado em condições similares. 
 
40. Dentre as alternativas abaixo, qual possui os marcadores 
específicos da Leucemia Mielóide Aguda: 
a) CD-3, CD-7 e CD-45. 
b) CD-19, CD-22 e CD-10. 
c) Anti-MPO, CD-13, CD-33 e CD-34. 
d) CD-20, CD-30 e CD-45. 
 
 
 
 
 
 
] 
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