
  

 

Concurso Público 
Código: 653 

 
MÉDICO 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
O gosto musical de uma pessoa pode dar pistas 

sobre a maneira como ela pensa, e vice-versa, segundo 
pesquisadores da Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra. 

Publicado na plataforma Plos One, o estudo 
apontou que pessoas empáticas, com maior capacidade 
de se identificar com outra pessoa, preferiram músicas 
mais suaves, de baixa energia. Já aquelas classificadas 
como “sistemáticas” – pessoas que procuram analisar 
padrões no mundo – optaram por punk, heavy metal e 
músicas em geral mais complexas. 

Os pesquisadores afirmam que o trabalho pode 
ter implicações para a indústria musical. Muitas pessoas 
tomam decisões instantâneas sobre músicas que gostam 
ou não gostam, mas cientistas afirmam que os 
mecanismos dessas preferências continuam pouco claros. 

Para investigar essa questão, pesquisadores 
recrutaram 4 mil participantes, que foram submetidos 
_____ diferentes testes. Primeiramente, eles foram 
solicitados a preencher questionários com afirmações 
desenhadas para investigar se eram mais “empáticos” ou 
“sistemáticos”. Os participantes responderam, por 
exemplo, se tinham interesse por design e construção de 
motores de carro e se eram bons em prever o sentimento 
das pessoas. Depois, foram submetidos _____ 50 trechos 
curtos de músicas, de 26 estilos diferentes, e tiveram que 
dar notas de 1 a 10 para cada trecho. 

Pessoas com alto índice de empatia tiveram 
maior inclinação a gêneros como R&B, soft rock e folk. 
Por outro lado, quem se aproximou mais do perfil 
“sistemático” teve tendência a gostar da música de 
bandas de heavy metal e de jazz contemporâneo. 
Participantes com altos índices de empatia se 
aproximaram de músicas como a versão de Jeff Buckley 
para Hallelujah, de Leonard Cohen, e Come Away with 
Me, de Norah Jones. E quem foi identificado como 
“sistemático” teve maior conexão com músicas como 
Enter Sandman, do Metallica. 

Ao avançar na investigação, pesquisadores 
descobriram que dentro de um mesmo gênero musical 
havia diferenças na intensidade e no estilo de música 
preferido por cada grupo. David Greenberg, doutorando 
em Cambridge, sugere que esses achados podem ser 
úteis _____ indústria da música. “No Spotify e na Apple 
Music, por exemplo, há muito dinheiro sendo gasto com 
algoritmos para escolher quais músicas você deverá 
gostar”, afirma. “E entendendo o estilo de pensamento de 
determinada pessoa, tais serviços poderão no futuro 
alinhar suas recomendações musicais a esses padrões”. 

 
http://g1.globo.com/musica/noticia/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - à - a 
b) a - à - a 
c) a - a - à 
d) à - a - à 
 

2) Em relação ao texto, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) Pessoas empáticas são as que têm maior capacidade 

de se identificar com outra pessoa. 
b) Pessoas sistemáticas são as que buscam analisar 

padrões no mundo. 
c) Pessoas empáticas preferem músicas suaves, de baixa 

energia. 
d) Pessoas sistemáticas preferem gêneros como R&B, 

soft rock e folk. 
 

3) Segundo o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - A pesquisa apontou que o gosto musical de uma 

pessoa pode indicar a maneira como pensa. 
II - Em um mesmo gênero musical há diferenças de 

intensidade e de estilo de música. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto.  
d) Somente o item II está correto. 
 

4) O termo sublinhado em “O gosto musical de uma 
pessoa pode dar pistas sobre a maneira como ela pensa, 
e vice-versa, segundo pesquisadores da Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra.” indica: 
 
a) Explicação. 
b) Conformidade. 
c) Conclusão. 
d) Proporcionalidade. 
 

5) As palavras sublinhadas no período “Participantes com 
altos índices de empatia se aproximaram de músicas 
como a versão de Jeff Buckley para Hallelujah, de 
Leonard Cohen.” classificam-se, quanto à morfologia, 
respectivamente, como: 
 
a) Preposição - pronome. 
b) Pronome - preposição. 
c) Preposição - conjunção. 
d) Conjunção - preposição. 
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6) Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo: 
 
Se o sujeito é representado por expressões como “A 
maioria de”, “A maior parte de”, “Grande parte de”, “Parte 
de” e um nome no plural, o verbo irá para o singular ou 
plural. Ex.: “A maior parte deles recusou o convite” ou “A 
maior parte deles recusaram o convite” (1ª parte). Se o 
sujeito é representado pela expressão “Cada um de” e um 
nome no plural, o verbo fica no singular. Ex.: “Cada um 
dos concorrentes deve preencher a ficha corretamente” 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente incorreta. 
d) Totalmente correta. 
 

7) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto às regras 
de acentuação: 
 
a) A palavra “repórter” é acentuada porque é uma 

proparoxítona terminada em “r”. 
b) A palavra “inorgânico” é acentuada porque é uma 

proparoxítona. 
c) A palavra “vício” é acentuada porque é uma paroxítona 

terminada em ditongo oral. 
d) A palavra “nível” é acentuada porque é uma paroxítona 

terminada em “l”. 
 

 
8) A palavra “nominalização” é formada pelo processo 
denominado derivação sufixal. Assinalar a alternativa que 
apresenta uma palavra formada pelo mesmo processo: 
 
a) Reanimar. 
b) Insaciável. 
c) Reabilitar. 
d) Libertação. 
 

 
9) A colocação do pronome sublinhado está INCORRETA 
em: 
 
a) Sempre soube que me negariam o pedido. 
b) Muitos te deram uma oportunidade e você não soube 

aproveitar nenhuma. 
c) Hoje completam-se 20 anos de estudo ininterrupto. 
d) Não se esqueça dos meus conselhos. 
 

 
10) Assinalar a alternativa em que todas as palavras estão 
CORRETAMENTE flexionadas no plural: 
 
a) Sempre-vivas; mão-bobas; sextas-feiras. 
b) Salários-família; obras-primas; tico-ticos. 
c) Cartão-postais; bem-te-vis; cirurgiões-dentistas. 
d) Quero-queros; peixes-espadas; vices-prefeitos. 
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

 
11) Considerando-se o Windows 7 Professional, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - O Windows requer pelo menos uma conta 

administrador no computador. 
II - Se o usuário tiver apenas uma conta no computador, 

poderá alterá-la de conta administrador para uma conta 
padrão. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

 
12) Assinalar a alternativa que apresenta um tipo de 
software: 
 
a) Placa-mãe. 
b) Disco rígido. 
c) Memória RAM. 
d) Sistema operacional. 
 

 
13) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
ocorre a instalação do vírus pela: 
 
a) Execução de um arquivo infectado. 
b) Execução explícita do código malicioso. 
c) Execução de outro código malicioso. 
d) Exploração de vulnerabilidades. 
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14) Em relação à Minibarra de Ferramentas do Word 
2007, analisar os itens abaixo: 
 
I - Oferece acesso rápido às ferramentas de formatação. 
II - É possível personalizá-la. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

 

15) No Excel 2007, por meio do botão , é possível 
inserir: 
 
a) Clip-art no documento. 
b) Uma imagem de um arquivo. 
c) Um objeto incorporado. 
d) Um elemento gráfico SmartArt para comunicar 

informações visualmente. 
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Considerando-se os direitos e deveres dos cidadãos, 
analisar a sentença abaixo: 
 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (1ª parte). Nas várias esferas da 
vida social, a mulher tem conseguido igualdade, como o 
direito à paridade no trabalho, e, na direção da família, 
direito à maternidade como função social e direito à 
educação não diferenciada nas escolas, entre outras 
conquistas (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
17) De acordo com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com 
base nisso, assinalar a alternativa que apresenta uma 
informação INCORRETA: 
 
a) No Brasil, é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias.  

b) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição.  

c) No Brasil é livre a manifestação do pensamento desde 
que seja mantido o anonimato. 

d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 

 

18) De acordo com a Lei Orgânica do Município, em 
relação ao que dispõe sobre os bens municipais, assinalar 
a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) São bens municipais todas as coisas, móveis e imóveis, 

direitos e ações que, a qualquer título, pertencem ao 
Município. 

b) É vedada a doação, venda ou concessão de uso de 
qualquer fração dos parques, praças, jardins e lagos 
públicos, exceto se for aprovada por 2/3 dos membros 
da Câmara de Vereadores. 

c) O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser 
feito mediante concessão ou permissão, conforme o 
interesse público exigir. 

d) A administração dos bens municipais é competência do 
Prefeito, mesmo os que são utilizados nos serviços da 
Câmara Municipal. 
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19) Com base na Lei Municipal nº 1.934/06, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A readaptação é a espécie de transferência efetuada 

a fim de prover o servidor em outro cargo mais 
compatível com sua superveniente limitação de 
capacidade física ou mental, apurada em inspeção 
médica. 

(---) O servidor que estiver na situação de readaptado por 
incapacidade física ou mental, deverá passar por 
inspeção médica a cada seis meses para avaliação de 
sua real situação.  

(---) A recondução ocorre como consequência da 
reintegração, hipótese em que o servidor que ocupava 
o cargo do reintegrado tem o direito de ser 
reconduzido a seu cargo de origem. 

 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) E - C - E. 
d) C - C - C. 
 

20) Segundo a Lei Municipal nº 1.934/06, o servidor 
perderá parte do vencimento quando: 
 
I - Ocorrer atraso, ausências e saídas antecipadas, 

superiores a 20 minutos, sem prejuízo das demais 
penalidades, na proporcionalidade do atraso, da 
ausência ou das saídas antecipadas.  

II - Faltar justificadamente ao serviço, como também os 
dias de repouso da respectiva semana, sem prejuízo 
das demais penalidades.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

21) Considerando-se o que dispõe a Lei Municipal 
nº 1.934/06, sobre as vantagens e indenizações, analisar 
a sentença abaixo: 
 
Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 
verbas de caráter indenizatório, compensatório e auxílio 
para diferença de caixa (1ª parte). As verbas 
indenizatórias se incorporam ao vencimento ou provento 
para qualquer efeito (2ª parte). As vantagens pecuniárias 
não serão computadas nem acumuladas para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

22) Segundo o Decreto nº 7.508/11, o acesso universal e 
igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, 
cumulativamente: 
 
I - Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 
II - Ter o medicamento sido prescrito por profissional de 

saúde, no exercício regular de suas funções no SUS. 
III - Ter a dispensação ocorrido em unidades as quais não 

foram indicadas pela direção do SUS.  
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

23) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, as 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS são 
desenvolvidos obedecendo aos seguintes princípios, 
EXCETO: 
 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

d) Desigualdade da assistência à saúde, considerando-se 
privilégios de qualquer espécie. 
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24) De acordo com a Portaria nº 1.271/14, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A notificação compulsória é facultativa para os 

Médicos, outros profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos serviços públicos e privados de 
saúde, que prestam assistência ao paciente. 

(---) As autoridades de saúde garantirão o sigilo das 
informações pessoais integrantes da notificação 
compulsória que estejam sob sua responsabilidade. 

 
a) E - C. 
b) E - E. 
c) C - E. 
d) C - C. 
 

25) Considerando-se o Código de Ética Profissional, no 
que dispõe sobre os direitos humanos, é vedado ao 
Médico: 
 
a) Obter consentimento do paciente ou de seu 

representante legal após esclarecê-lo sobre o 
procedimento a ser realizado.  

b) Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, 
desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer 
forma ou sob qualquer pretexto. 

c) Garantir ao paciente o exercício do direito de decidir 
livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar. 

d) Denunciar prática de tortura ou de procedimentos 
degradantes, desumanos ou cruéis.  

 

26) Em conformidade com a NR 32, a respeito da 
vacinação dos trabalhadores, analisar os itens abaixo: 
 
I - A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 

fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa 
contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

II - Sempre que houver vacinas eficazes contra outros 
agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou 
poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-
las gratuitamente. 

III - O empregador deve fazer o controle da eficácia da 
vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério 
da Saúde e seus órgãos e providenciar, se necessário, 
seu reforço. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 34 - Saúde 
Mental, deslocar o olhar da doença para o cuidado, para o 
alívio e a ressignificação do sofrimento e para a 
potencialização de novos modos individuais e grupais de 
estar no mundo aponta na direção de concepções 
positivas de saúde mental. E alguns indicadores que 
podem ser levados em consideração neste sentido 
incluem, EXCETO:  
 
a) O desenvolvimento de novos modos de grupalidade, de 

maneira a estimular uma maior participação das 
pessoas nas decisões de um grupo, na produção de 
benefícios que extrapolem os interesses pessoais e na 
ampliação da autonomia desse grupo. 

b) A desvalorização da criatividade com o exercício do 
pensamento divergente, das atividades simbólicas e 
abstratas e da interação social.  

c) A utilização do tempo livre, do tempo de lazer e do 
repouso. 

d) O desenvolvimento de uma consciência social que 
aborde, de maneira crítica, os problemas individuais, 
grupais e sociais em geral. 

 

28) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 13 - 
Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama, o 
colo do útero apresenta uma parte interna, que constitui o 
chamado canal cervical ou endocérvice, que é revestido 
por uma camada única de células cilíndricas produtoras 
de muco – epitélio colunar simples. A parte externa, que 
mantém contato com a vagina, é chamada de ectocérvice 
e é revestida por um tecido de várias camadas de células 
planas – epitélio escamoso e estratificado. Entre esses 
dois epitélios, encontra-se a junção escamocolunar (JEC), 
que é uma linha que pode estar tanto na ecto como na 
endocérvice, dependendo da situação hormonal da 
mulher. Com base nisso, é CORRETO afirmar que na 
infância e no período de menacme (fase reprodutiva da 
mulher) a JEC situa-se: 
 
a) Dentro do canal cervical em ambos os casos. 
b) No nível do orifício externo ou para fora deste – ectopia 

ou eversão – em ambos os casos. 
c) Dentro do canal cervical e no nível do orifício externo ou 

para fora deste – ectopia ou eversão, respectivamente. 
d) No nível do orifício externo ou para fora deste – ectopia 

ou eversão e dentro do canal cervical, respectivamente. 
 

29) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 18 - 
HIV/Aids, hepatites e outras DST, sobre a sífilis, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual 
ou materno-fetal, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a 
surtos de agudização e períodos de latência clínica de 
menor ou maior tempo de duração (1ª parte). A sífilis 
congênita é considerada um indicador para avaliação da 
qualidade da assistência à gestante (2ª parte). 
  
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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30) Em conformidade com o Caderno de Atenção Básica 
nº 21 - Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, 
Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose, assinalar a 
alternativa que apresenta uma atribuição específica do 
Médico da Atenção Básica/Saúde da Família: 
 
a) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde. 
b) Realizar atividades de identificação e mapeamento de 

coleções hídricas de importância epidemiológica. 
c) Encaminhar, quando necessário, os casos graves para 

a unidade de referência, respeitando os fluxos locais e 
mantendo-se responsável pelo acompanhamento. 

d) Identificar sinais e sintomas dos agravos/doenças e 
encaminhar os casos suspeitos para a Unidade de 
Saúde. 

 

31) Como norma prática, são achados clínicos para os 
quais recomenda-se avaliação imediata de crianças e 
lactentes com febre: 
 
I - Paciente com idade inferior a três meses. 
II - Presença de manchas purpúricas na pele. 
III - Presença de disúria. 
IV - Temperatura maior do que 40,6°C. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Todos os itens. 
 

32) Em relação aos sinais e sintomas das varizes dos 
membros inferiores, assinalar a alternativa que preenche 
as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
As varizes podem ser assintomáticas, constituído-se 
apenas em problema estético. Os sintomas mais comuns 
são dor de intensidade _________________, sensação de 
peso, parestesias, cãibras e fadiga dos membros 
inferiores, sendo agravados pelo ortostatismo prolongado 
e aliviados com a elevação dos membros. Ao exame 
físico, realizado em ________________ e em ambiente 
bem iluminado, identificam-se com facilidade veias 
dilatadas e tortuosas, embora estas sejam detectadas 
somente à palpação em pacientes obesos ou com edema 
associado. Nos pacientes com varizes volumosas, a 
palpação da região __________ pode identificar uma 
dilatação da junção safeno-femoral. 
  
a) leve a moderada - decúbito lateral - poplítea 
b) leve a moderada - ortostatismo - inguinal 
c) moderada a grave - ortostatismo - poplítea 
d) moderada a grave - decúbito lateral - inguinal 
 

33) Em relação ao hipertireoidismo, de acordo com 
SOUTH-PAUL, MATHENY e LEWIS, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É detectado por um valor baixo no ensaio do TSH 

sensível e confirmado, se necessário, por um elevado 
nível de T4 livre. A pesquisa de anticorpos 
antitireoidianos, incluindo anticorpos contra o receptor 
do TSH (TRAb) ou imunoglobulinas estimulantes da 
tireoide (TSI), é realizada se necessário. 

b) É detectado por um baixo nível de T4 livre e confirmado, 
se necessário, por um elevado valor no ensaio do TSH 
sensível. A pesquisa de anticorpos antitireoidianos, 
incluindo anticorpos contra o receptor do TSH (TRAb) 
ou imunoglobulinas estimulantes da tireoide (TSI), é 
realizada se necessário. 

c) Tem várias causas. A mais comum é o bócio 
multinodular tóxico (doença de Graves), distúrbio 
autoimune causado por anticorpos anti- imunoglobulina 
G (IgG) que se ligam a receptores de TSH, 
desencadeando a liberação de hormônio antitireoidiano.  

d) Tem várias causas. A mais comum é o bócio difuso 
tóxico (doença de Plummer), distúrbio autoimune 
causado por anticorpos anti-imunoglobulina G (IgG) que 
se ligam a receptores de TSH, desencadeando a 
liberação de hormônio tireoidiano.  

 

34) Os fármacos anti-hipertensivos listados abaixo 

possuem 1-seletividade, EXCETO: 
 
a) Metoprolol e hidroclorotiazida. 
b) Nebivolol. 
c) Nadolol. 
d) Acebutolol. 
 

35) Em relação ao tratamento da dispepsia funcional, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Metoclopramida é um pró-cinético que apresenta perfil 

favorável de segurança. 
b) Domperidona em uso crônico é causa frequente de 

síndromes extrapiramidais, principalmente em idosos. 
c) Antiácidos e inibidores da bomba de prótons são o 

tratamento de primeira linha. 
d) A erradicação do Helycobacter pylori pode apresentar 

benefício para a melhora clínica. 
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36) Em relação aos estudos de neurocondução nervosa e 
eletromiografia, analisar os itens abaixo: 
 
I - A eletroneuromiografia não fornece informação sobre a 

etiologia do problema, apenas sobre a topografia.  
II - O teste de condução sensitiva é realizado por 

eletrodos de superfície no trajeto de um nervo sensitivo 
ou misto. Os nervos testados rotineiramente são o 
cutâneo femoral lateral, safeno e plantares medial e 
lateral. 

III - A estimulação elétrica repetitiva visa detectar 
anormalidades da placa motora nas pessoas com 
miastenia gravis ou síndromes miastênicas. Para tal, 
aplicam-se estímulos elétricos supramáximos seriados 
a determinadas frequências e analisa-se a variação de 
amplitude desses potenciais. 

IV - No teste de condução motora, os nervos mais 
comumente testados são o mediano, o ulnar, o radial 
acessório, o facial, o tibial e o fibular comum. Em geral, 
são três parâmetros medidos: amplitude, frequência e 
tempo de resposta. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens II e IV. 
 

37) São métodos diagnósticos importantes na detecção 
precoce do colangiocarcinoma: 
 
I - Coledocoscopia. 
II - PET. 
III - Ultrassonografia do abdome superior. 
IV - Dosagem sérica de CA 19-9. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

38) A colangite esclerosante primária é uma doença 
caracterizada por inflamação difusa do trato biliar, 
causando fibrose e estenose do sistema biliar. São 
características da colangite esclerosante primária, 
EXCETO: 
 
a) Mais comum em homens com idade entre 20 e 50 

anos. 
b) A doença está intimamente associada à doença de 

Crohn. 
c) A doença está associada aos antígenos de 

histocompatibilidade HLA-B8 e DR3 ou DR4. 
d) O diagnóstico é realizado com base em achados típicos 

à colangiografia. 
 

39) São cristais anormais encontrados exclusivamente em 
urina de pH ácido: 
 
I - Leucina. 
II - Cistina. 
III - Colesterol. 
IV - Bilirrubina. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

40) Os acidentes por animais peçonhentos constituem um 
problema de relevância médica tanto pelo número de 
atendimentos que geram quanto pela mortalidade e pela 
morbidade que determinam quando não são 
convenientemente tratados. Podem ser causados por 
ofídios, aranhas, escorpionídeos, lagartas urticantes, 
peixes e celenterados. São sinais e sintomas de um 
acidente provocado por um ofídio do gênero Bothrops, 
popularmente conhecida como jararaca, distribuída por 
todo o Brasil, que apresenta veneno de ação proteolítica, 
coagulante e hemorrágica: 
 
a) Ausência de alterações inflamatórias ou discreto edema 

local da picada. Náuseas, mal-estar, sudorese ou boca 
seca podem estar presentes após duas horas. 

b) Bradicardia, hipotensão arterial e choque. 
c) Dor local, edema endurecido, calor e eritema de 

instalação precoce (primeiras seis horas). 
d) De 30 a 60 minutos após a picada: ptose palpebral, 

diplopia, anisocoria, oftalmoplegia, paralisia flácida dos 
membros, insuficiência respiratória por paralisia da 
musculatura respiratória. 
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