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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUES: 
 
1. Assinale a alternativa correta em relação ao uso do verbo e de seu respectivo 
pronome: 
a) Nós se decepcionamos com o show daquele artista. 
b) Não vá a lugar nenhum sem eu, isso é uma ordem! 
c) Encontrei ele saindo do bar e fiquei preocupada. 
d) Eu o convidei para sair. 
e) Nenhuma das alternativas 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta de todas as palavras: 
 
a) pusesses, cheirosa, atrás, através 
b) quis, possui, pesquiza, encharcado 
c) enchada, creolina, seringa, atrasado 
d) faixa, feixe, caixa, chingar 
e) caixa, possui,seringa, enchada 
 
3. Complete as frases abaixo e depois assinale a alternativa verdadeira: 
I. Sentei na................. do cavalo e prenderam-me na ................daquela prisão. 
II. Eu..................... o equipamento. 
III. Meus............................, senhora, seu filho passou no vestibular. 
IV. Agi com....................... diante daquela situação complicada. 
a) sela/cela – conserto – cumprimentos – discrição 
b) cela/sela – concerto – comprimentos – descrição 
c) cela/sela – conserto – comprimentos – discrição 
d) sela/cela – concerto – cumprimentos – descrição 
e) nenhuma das alternativas está correta 
 
4.O uso da crase está correto em todas as proposições, exceto em: 
a) À meia-noite os fogos iluminavam a bela Ilha do Mel. 
b) Obedecer às leis de trânsito é vital.  
c) Referiu-se às pessoas que se faziam presentes. 
d) Fui à Paris em setembro do ano passado. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
5. Assinale a opção em que todas as palavras possuem dígrafo:                
a) queijo, perto, guerra, casa 
b) mexer, manchar, florescer, quantos 
c) cachaça, verruga, bainha, passagem 
d) volta, aquilo, valsa, concha 
e) todas não possuem dígrafo 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
 
1. É contra-indicação absoluta para o uso de terapia hormonal no climatério: 
 
a) Diabete mellitus; 
b) Obesidade; 
c) Insuficiência hepática grave; 
d) HTA; 
e) Osteosporose. 
 
2. Sobre os aspectos educativos da atividade médica, é correto afirmar que: 
 
a) Uma relação mais horizontal e de diálogo amigável e solidário entre médico e 
pacientes em geral prejudica os aspectos educativos da atividade médica, que 
requerem firmeza e autoridade na orientação dos doentes. 
 b) Os médicos da atenção primária à saúde devem delegar as tarefas educativas 
para a enfermagem e os agentes comunitários de saúde, supervisionando-os,  
onforme diretrizes da Estratégia Saúde da Família. 
c) Entrar em acordo com o doente sobre a natureza dos seus principais problemas 
de saúde e construir conjuntamente com ele um plano realista de manejo 
terapêutico, adaptado à sua realidade e à sua vivência pessoal e cultural melhora 
a relação médico-paciente e a efetividade educativa da atividade médica. 
d) A parceria e intimidade da relação médico-paciente não tem relação com maior 
efetividade educativa do médico. 
e) Diferenças culturais e de experiência de vida entre profissional e usuários 
devem ser relevadas, pois há evidências de que a efetividade das ações 
educativas dos médicos dependem fundamentalmente da qualidade científica das 
informações transmitidas aos pacientes. 
 
a) Opção “a”; 
b) Opção “c”; 
c) Opção “d”; 
d) Opção “e”; 
e) Opções “a” e “c”. 
 
3. São contra-indicações absolutas ao uso da pílula anticoncepcional na 
adolescência, EXCETO: 
 
a) Hipertensão arterial leve ou moderada; 
b) Câncer de mama; 
c) Hepatopatia aguda; 
d) Fenômenos tromboembólicos; 
e) Todas estão corretas. 
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4. Adolescente de 16 anos vai ao consultório para saber qual método 
anticoncepcional ela poderia usar. A paciente relata ao médico que faz uso de 
anticonvulsivantes (fenobarbital e hidantoína), é diabética insulino- dependente 
mal controlada, nulípara. Após exame minucioso o médico resolve indicar: 
 
a) Pílula pós-coito; 
b) Dispositivo intrauterino (DIU); 
c) Mini pílula; 
d) Preservativo; 
e) Todas. 
 
5. Durante a consulta pré-natal de rotina. Uma primigesta de 20 anos de idade, 
com 16 semanas de gestação traz os seguintes resultados de exames 
laboratoriais: Glicemia 74 mg/dL, Hb 12gr/dL, VDRL (+) FTA – Abs (+). Ao 
examinar a paciente o médico constatou algumas erupções cutâneas, e condiloma 
plano, o restante do exame físico era normal. A conduta a seguir quanto a 
tratamento da doença é: 
 
a) Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular em dose única; 
b)  Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular semanalmente, dose 
total 7,2 milhões UI; 
c)  Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, dose total 9,6 milhões UI; 
d)  Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular repetida após uma 
semana, dose total 4,8 milhões UI; 
e)  Amoxilina 4g dose única. 
 
6. Paciente na 9a semana de gestação apresenta sorologia para toxoplasmose Ig 
G e Ig M negativas. A melhor conduta a seguir é: 
 
a) Seguimento pré-natal rotineiro; 
b)  Realizar pesquisas de Ig M no sangue fetal e espiracinamina; 
c)  Repetição da sorologia de 2/2 meses e orientação higiênicodietética; 
d)  Encaminhar ao serviço de medicina fetal para melhor 
Avaliação; 
e)  Sorologia pósnascimento. 
 
7. Paciente no puerpério consulta ao médico porque deseja usar anticoncepcional; 
a paciente informa que o RN está com 01 mês de vida e está dando 
exclusivamente leite materno.Qual é a melhor opção de contraceptivo hormonal 
que o médico indica? 
 
a)  Contraceptivo combinado oral de baixa dosagem; 
b)  Contraceptivo combinado oral ou injetável de media dosagem; 
c)  Contraceptivo com progestágeno somente; 
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d)  Contraceptivo Combinado oral ou injetável de baixa dosagem; 
e)  Contraceptivo oral a base de estrogênio. 
 
8. Com relação à enterobiose (verminose transmitida pelo Enterobius 
vermiculares) é CORRETO afirmar que: 
 
a)  Em crianças de baixa idade, pode ocorrer prolapso retal; 
b)  A procura de ovos no exame de fezes tem positividade alta; 
c)  O prurido anal é a manifestação clinica mais típica; 
d)  O tratamento é feito com metronidazol; 
e)  Ocasiona dor abdominal crônica associada com diaréia. 
 
9. O uso de betabloqueadores está contra-indicado na seguinte patologia, 
EXCETO: 
 
a)  Asma; 
b)  Bloqueio Atr ioventricular de segundo e terceiro grau; 
c)  Angina; 
d)  Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (D.P.O.C); 
e)  Bradicardia sinusal. 
 
10. Uma das complicações de colecistite litiásica é o íleo biliar. O local mais 
freqüente de obstrução por íleo biliar é: 
 
a)  Duodeno; 
b)  Reto; 
c)  Íleo terminal; 
d)  Sigmóide; 
e)  colédoco. 
 
11. Sobre os princípios fundamentais ou doutrinários do SUS, abaixo 
mencionados entre aspas, é correto afirmar: 
 
a) “Integralidade” significa que em todos os serviços de saúde devem ser 
prestados todos os cuidados necessários ao atendimento integral das 
necessidades de saúde do usuário. 
b)   “Equidade” significa que o pagamento dos serviços deve ser justo e 
proporcional à condição econômica do doente. 
c)   “Participação popular” significa que a população tem o direito de participar de 
todas as campanhas preventivas promovidas pelos 
serviços públicos de saúde. 
d)   “Hierarquização” significa que deve haver uma hierarquia profissional na 
administração pública, com os médicos nas chefias dos serviços que prestam 
assistência médica. 
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e)   “Universalidade” significa que o cuidado à saúde é direito de todos e, portanto, 
o acesso deve ser universal aos serviços públicos de saúde, sem distinções ou 
rivilégios de raça, classe social, etnia, situação trabalhista, etc. 
 
a) somente a apção “c”; 
b)  Opção “a” e opção “e”; 
c)  Opção “e”, “d” e “e”; 
d)  Somente a opção “d”; 
e)  Somente a opção “e”. 
 
12. São critérios de encaminhamento de unidades básicas de saúde para 
unidades de referência especializada os seguintes itens, EXCETO: 
 
a)  Pacientes com hipertensão arterial moderada; 
b)  Pacientes com lesões vasculares de extremidades, incluindo pé diabéticos; 
c)  Pacientes com infarto agudo do miocárdio recente; 
d)  Pacientes gestantes com Hipertensão Arterial Sistêmica e 
Diabetes Mellitus; 
e)  Pacientes (crianças) com gastroenterite aguda. 
 
13. Dos medicamentos usados para tratamento profilático de enxaquecas estão 
incluídos, EXCETO: 
 
a)  Sumatriptano; 
b)  Fluranizina; 
c)  Acido Valpróico; 
d) Propanolol; 
e)  Paracetamol 750 mg. 
 
14. O uso de anticoncepcional oral de emergência na adolescência, após coito 
desprotegido é seguro quando usado após a relação sexual até o período de: 
 
a)  36 horas; 
b)  72 horas; 
c)  24 horas; 
d) 48 horas; 
e)  12 horas. 
 
15. A vacina contra a Hepatite B deve ser aplicada. Marque a resposta CORRETA: 
 
a) Ao nascer, com dois meses de vida, aos três meses de vida e aos seis meses 
de vida; 
b)  Ao nascer, com um mês de vida e aos seis meses de vida; 
c)  Aos quatro meses de vida, aos seis meses de vida e aos nove meses de vida; 
d)  Ao nascer, com quatro meses de vida e aos nove meses de vida; 
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e)  Ao nascer,com seis meses e aos nove meses de vida. 
 
16.  Paciente diabético insulino-dependente utiliza combinação de insulina NPH e 
regular antes do café e jantar e vem apresentando hiperglicemia matinal, com 
níveis satisfatórios nos outros horários.A medida a ser adotada no caso é:  
 
I - Solicitar hemoglobina glicosilada. 
II - Realizar determinação de glicemia degital às três horas da madrugada. 
III - Aumentar a dose de insulina regular antes do jantar. 
IV - Suprimir o lanche noturno. 
V - Trocar o esquema para insulina glargina. 
Temos item certo: 
 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e III 
e) Nenhum item está certo. 
 
17.  Paciente de 52 anos,tabagista há 40 anos /um maço diário,em tratamento 
prévio para DPOC,vem apresentando há uma semana piora da tosse,com escarro 
amarelado em grande quantidade,febre,dispnéia mais intensa e sibilância.Em 
relação a esses sintomas á correto afirmar que: 
 
I - trata-se da evolução normal da DPOC,sendo necessário apenas uso de 
broncodilatador de alívio. 
II - Nesse caso a solicitação de exames com radiografia do tórax e gasometria não 
é necessária. 
III - Os sintomas são de exacerbação da DPOC,provavelmente de origem 
infecciosa. 
IV - No tratamento de exacerbação os antibióticos nunca são necessários. 
V - Indica-se a avaliação funcional por espirometria de urgência. 
 
Pergunta-se: 
a) I está correto; 
b) II,III e apenas IV estão corretos; 
c) Apenas III está correto; 
d) I,II,III,IV e V estão corretos; 
e) Apenas opção V. 
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18. A cefaléia que se manifesta durante o sono, de início e desaparecimento 
súbitos, duração inferior a uma hora e acompanhada de lacrimejamento 
geralmente é:  
 
a) histamínica cluster; 
b) enxaqueca; 
c) epiléptica; 
d) tensional. 
e) vaso motora 
 
19. A neoplasia que se associa com maior freqüência à trombose venosa e 
embolia pulmonar é originária de: 
 
a) pâncreas 
b) mama 
c) estômago 
d) pulmão 
e) fígado 
 
20. A presença de febre, aumento de volume da tireóide, sinais discretos de 
hipertireoidismo associado a T3 e T4 elevados no soro, com capacitação baixa de 
iodo radioativo sugere:  
 
a) doença de Basedow-Graves; 
b) uso indevido de hormônio tireoidiano; 
c) manifestação tardia de tireoidite do Hashimoto; 
d) tireoidite subaguda; 
e) Hipotireoidismo secundário 
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