
MÉDICO CLÍNICO GERAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento 

do cartão de respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela 

não retornar, será eliminado. 
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na 

sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de 
suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o 
gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 

50 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma 

correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no cartão 

de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que consta 
neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o 
conteúdo da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato 
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data 
prevista no cronograma.

8 - Os candidatos aos empregos de nível superior poderão entregar seus 
títulos no dia da Entrevista Técnica no local indicado ao final de sua 
entrevista.

AGENDA 

l 11/10/2015, PROVAS OBJETIVAS. 
l 13/10/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.
l 14/10/2015, Disponibilização das 
Imagens dos Cartões de Respostas das 
Provas Objetivas.
l 15/10 e 16/10/2015, Interposição 
de Recursos Administrativos quanto as 
questões das Provas Objetivas. 
l 23/10/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.
l 23/10/2015, Divulgação do Resultado 
Final das Notas das Provas Objetivas.
l 30/10/2015, Relação dos Candidatos 
Convocados para a Entrevista Técnica.
l 04, 05 e/ou 06/11/2015, ENTREVISTA 
TÉCNICA/ENTREGA DE TÍTULOS.
l 10/11/2015, Resultado Final da Entrevista 
Técnica.
l 16/11/2015, Divulgação do Resultado 
Preliminar das Notas da Análise de Títulos.
l 17/11 e 18/11/2015, Interposição de 
Recursos Administrativos Contra o Resultado 
Preliminar das Notas da Análise de Títulos.
l 20/11/2015, Divulgação das Notas da 
Avaliação de Títulos.
l 23/11/2015, Divulgação do Resultado 
Final.

CADERNO: 2

INFORMAÇÕES: 

l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: iabas2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Os dias que antecedem o domingo, 27 de setembro, 
têm sido de muita expectativa para a comunidade dos 
amantes de astronomia. O que todos estão esperando 
ansiosamente é por um evento bem incomum, no qual 
um eclipse lunar total vai ocorrer ao mesmo tempo em 
que uma superlua. Segundo a NASA, a coincidência é 
tão rara que ocorreu apenas cinco vezes ao longo do 
século passado, sendo que a última foi em 1982. Depois 
deste domingo, o fenômeno só deve se repetir em 2033 
- mais um motivo para não perder o espetáculo que 
promete fechar o fim de semana com chave de ouro.
Esta superlua, a segunda de 2015, será a mais próxima 
da superfície terrestre. E nós brasileiros ainda seremos 
agraciados com uma vista “de camarote” para o eclipse 
total. Todo o território de nosso país poderá observar, 
por volta das 22h, a Lua começar a escurecer e ganhar 
uma coloração avermelhada, conhecida como “Lua 
de Sangue”. Cerca de uma hora depois, o astro estará 
completamente eclipsado, e só voltará ao normal 
por volta de 1h30 da madrugada de segunda-feira. 
(Galileu, setembro de 2015)

QUESTÃO 1
A expectativa dos amantes de astronomia se deve ao fato de:

(A) o fenômeno aludido ter ocorrido há muitos anos atrás.
(B) o fato só voltar a ocorrer daqui a muitos anos.
(C) a coloração estranha adquirida pela lua.
(D) a superlua ocorrer mais perto da Terra.
(E) a ocorrência envolver uma rara coincidência.

QUESTÃO 2
O tom do texto informativo lido indica o direcionamento aos 
leitores:

(A) curiosos pelo fenômeno, mas não especialistas.
(B) especialistas no terreno da astronomia.
(C) voltados para a literatura de ficção científica.
(D) desejosos de aprendizado na área astronômica.
(E) ligados a leituras preditivas, como os horóscopos.

QUESTÃO 3
“Segundo a NASA, a coincidência é tão rara que ocorreu apenas 
cinco vezes ao longo do século passado, sendo que a última foi 
em 1982”. 

Nesse período do texto, a oração sublinhada tem valor de:

(A) explicação.
(B) consequência.
(C) causa.
(D) tempo.
(E) conclusão.

QUESTÃO 4
“Depois deste domingo, o fenômeno só deve se repetir em 
2033 - mais um motivo para não perder o espetáculo que 
promete fechar o fim de semana com chave de ouro”. A 
expressão “chave de ouro” indica:

(A) uma sequência de interessantes acontecimentos .
(B) a presença de uma organização oficial de eventos.
(C) uma ironia à falta de fatos de interesse.
(D) uma previsão de outras ocorrências de destaque.
(E) a alusão a fatos que ocorrerão às altas horas da madrugada.

QUESTÃO 5
O termo sublinhado no texto que não aparece explicitado é:

(A) evento bem incomum.
(B) Lua de Sangue.
(C) eclipse total.
(D) superlua.
(E) fenômeno.

QUESTÃO 6
 “Esta superlua, a segunda de 2015, será a mais próxima da 
superfície terrestre. E nós brasileiros ainda seremos agraciados 
com uma vista “de camarote” para o eclipse total. Todo o 
território de nosso país poderá observar, por volta das 22h, a 
Lua começar a escurecer e ganhar uma coloração avermelhada, 
conhecida como “Lua de Sangue”. Cerca de uma hora depois, o 
astro estará completamente eclipsado, e só voltará ao normal 
por volta de 1h30 da madrugada de segunda-feira”. 

O termo sublinhado no parágrafo acima que NÃO repete um 
termo anteriormente expresso é:

(A) esta superlua.
(B) nosso país.
(C) o eclipse total.
(D) a.
(E) o astro.

QUESTÃO 7
No segundo parágrafo do texto há alguns vocábulos com 
valor de imprecisão; os dois exemplos que comprovam essa 
observação são:

(A) será a mais próxima / seremos agraciados.
(B) seremos agraciados / poderá observar.
(C) poderá observar / por volta das 22h.
(D) por volta das 22h / cerca de uma hora depois.
(E) cerca de uma hora depois / madrugada de segunda-feira.
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QUESTÃO 8
 “Os dias que antecedem o domingo, 27 de setembro, têm 
sido de muita expectativa para a comunidade dos amantes de 
astronomia. O que todos estão esperando ansiosamente é por 
um evento bem incomum, no qual um eclipse lunar total vai 
ocorrer ao mesmo tempo em que uma superlua. Segundo a 
NASA, a coincidência é tão rara que ocorreu apenas cinco vezes 
ao longo do século passado, sendo que a última foi em 1982. 
Depois deste domingo, o fenômeno só deve se repetir em 2033 
- mais um motivo para não perder o espetáculo que promete 
fechar o fim de semana com chave de ouro”.

As formas verbais mostram valores diferentes; a forma verbal 
abaixo que tem seu valor semântico corretamente indicado é:

(A) fechar / ação futura, sem localização precisa.
(B) estão esperando/ ação de curta duração no presente.
(C) vai ocorrer / ação que ocorrerá em futuro distante.
(D) ocorreu / ação de duração prolongada no passado.
(E) têm sido / ação que se iniciou no passado e continua no 

presente.

TEXTO II

 

QUESTÃO 9
A charge acima foi publicada no momento em que ocorreu o 
fenômeno da lua vermelha, em setembro de 2015; o humor da 
charge é produzido pela:

(A) falta de conhecimento técnico do menino.
(B) decepção do pai com a reação da criança.
(C) relação inesperada do fenômeno com o cotidiano.
(D) referência à má situação política do país.
(E) alusão à alienação da juventude em relação a fatos 

científicos.

QUESTÃO 10
A linguagem do menino é caracterizada pela:

(A) afetividade, pois se dirige ao pai com carinho.
(B) formalidade, pois não comete erros de norma culta.
(C) coloquialidade, pois contém expressões populares.
(D) criatividade, pois traz neologismos.
(E) regionalidade, pois mostra palavras de uso particular de 

uma região.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
Avalie se as afirmativas a seguir, referentes à Atenção Básica, 
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 
uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. 

 É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e 
capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

 Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação da Rede de 
Atenção à Saúde. 

 Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, 
da integralidade da atenção, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social. 

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V, F e F.
(B) F, F, V e V.
(C) V, V, F e V.
(D) F, V, V e V.
(E) V, V, V e V.
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QUESTÃO 12
Avalie se são características do processo de trabalho das 
equipes de atenção básica, entre outras, as a seguir listadas: 

I. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os 
fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou 
ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento 
ou a persistência de doenças e danos evitáveis.

II.  Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação 
de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de 
vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da 
assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro 
atendimento às urgências.

III. Prover atenção integral, contínua e organizada à população 
adscrita.

IV. Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que 
possuam problemas de saúde controlados/compensados 
e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção 
até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados 
com menor frequência e menor necessidade de recursos 
de saúde, e realizar o cuidado compartilhado com as 
equipes de atenção domiciliar nos demais casos.

Estão corretas:

(A) I, II e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, e obedecem 
ainda, entre outros, aos seguintes princípios, EXCETO UM, que 
está ERRADO. Assinale-o.

(A) uso da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática.

(B) participação da comunidade.
(C) descentralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo, com ênfase na 
descentralização dos serviços para os municípios, e 
regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde.

(D) segregação em nível executivo das ações de saúde, meio 
ambiente e saneamento básico.

(E) organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 14
“Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas 
pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil.
Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse para a saúde, 
cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).”

(art. 12, Lei 8080/90)

Avalie se a tal articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrange, em especial, entre outras, 
as seguintes atividades:

I - alimentação e nutrição.
II - saneamento e meio ambiente.
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
IV - recursos humanos.

Estão corretas:

(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15
Avalie se compete à direção nacional do Sistema Único da 
Saúde (SUS), entre outras, as seguintes ações:

I. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 
nutrição.

II. Participar na formulação e na implementação das 
políticas de controle das agressões ao meio ambiente, 
de saneamento básico e relativas às condições e aos 
ambientes de trabalho.

III. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de 
assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios 
de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de 
vigilância sanitária.

IV. Executar privativamente as ações de vigilância epidemiológica 
e sanitária.

Estão corretas:

(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 16
Leia as definições a seguir, constantes do decreto 7.508/11:

 “Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 
de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação 
e infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde.”

 “Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde.”

 “Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos 
e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela 
iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho aferido a 
partir dos indicadores de saúde do sistema.”

As definições referem-se, respectivamente, a:

(A) Região de Saúde / Rede de Atenção à Saúde / Mapa da 
Saúde.

(B) Mapa da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / 
Região de Saúde.

(C) Mapa da Saúde / Rede de Atenção à Saúde / Região de 
Saúde.

(D) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Serviços 
Especiais de Acesso Aberto.

(E) Região de Saúde / Portas de Entrada / Mapa da Saúde.

QUESTÃO 17
Avalie se, de acordo com o Decreto 7.508/11, as seguintes 
afirmativas acerca das Regiões de Saúde são falsas (F) ou 
verdadeiras (V):

 As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Município, em 
articulação com os Estados e com a União.

 Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, 
compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos 
respectivos Estados em articulação com os Municípios.

 Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência 
e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância em saúde. 

 As Regiões de Saúde não serão referência para as 
transferências de recursos entre os entes federativos. 

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V, V e V.
(B) F, V, V e F.
(C) V, F, V e F.
(D) F, V, F e V.
(E) V, F, F e F.

QUESTÃO 18
Em relação à organização do SUS, de acordo com o Decreto 
7.508/11, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

(A) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de 
acordo com a complexidade do serviço. 

(B) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde 
nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção 
primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção 
psicossocial e especiais de acesso aberto. 

(C) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais 
especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, não serão referenciados pelas 
Portas de Entrada do SUS. 

(D) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual 
e coletivo e no critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial, conforme legislação vigente. 

(E) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado 
em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, 
hospitais e em outras unidades integrantes da rede de 
atenção da respectiva região.

QUESTÃO 19
Avalie as afirmativas a seguir, referentes à Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais – RENAME:

I. A RENAME compreende a seleção e a padronização de 
medicamentos indicados para atendimento de doenças ou 
de agravos no âmbito do SUS.

II. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico 
Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação 
e o uso dos seus medicamentos. 

III. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe, cumulativamente: estar o usuário assistido por 
ações e serviços de saúde do SUS, ter o medicamento sido 
prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de 
suas funções no SUS, estar a prescrição em conformidade 
com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos e ter a 
dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção 
do SUS. 

IV. O Ministério da Saúde não poderá estabelecer regras 
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado. 

Estão corretas apenas as afirmativas:

(A) I e II.
(B) III e IV.
(C) I, III e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.
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QUESTÃO 20
“A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado 
no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta 
Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual 
correspondente à variação nominal do _____ ocorrida no ano 
anterior ao da lei orçamentária anual.”

(art. 5, Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012) 

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) Produto Interno Bruto (PIB).
(B) salário mínimo nacional.
(C) índice de inflação medido pelo IPCA Geral.
(D) índice de inflação medido pelo IGP-10.
(E) índice de inflação medido pelo IGP-M.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical posterior é 
sugestivo que:

(A) exantema súbito.
(B) varicela.
(C) sarampo.
(D) eritema infeccioso.
(E) rubéola.

QUESTÃO 22
São dados sugestivos de faringite estreptocócica:

(A) conjuntivite e cefaleia.
(B) dor à deglutição e coriza.
(C) dor de garganta de início súbito e febre.
(D) hiperemia e edema da úvula e tosse.
(E) petéquias no palato mole e rouquidão.

QUESTÃO 23
Em relação ao tratamento da pneumonia adquirida na 
comunidade, é correto afirmar que:

(A) só pode ser iniciado após a realização da radiografia de 
tórax.

(B) o paciente deve ser imediatamente referenciado para 
unidade de pronto atendimento para confirmação do 
diagnóstico e tratamento.

(C) o tratamento deve ser instituído independentemente de o 
profissional ter à sua disposição a radiografia de tórax e que 
este é apenas um exame complementar da propedêutica 
do diagnóstico de pneumonia e suas complicações.

(D) o paciente deve ser referenciado para acompanhamento e 
tratamento com pneumologista.

(E) para confirmação do diagnóstico e tratamento correto 
é fundamental a realização de hemograma e exame de 
imagem.

QUESTÃO 24
É indicada internação hospitalar por pneumonia em crianças 
menores de: 

(A) 2 meses. 
(B) 4 meses.
(C) 6 meses.
(D) 8 meses.
(E) 10 meses.

QUESTÃO 25
A maioria dos casos das exacerbações da asma é concomitante 
a:

(A) mudanças climáticas.
(B) exercícios físicos vigorosos.
(C) estresse emocional.
(D) infecção viral.
(E) fumaça de cigarro.

QUESTÃO 26
Uma droga de escolha para tratamento de infecção urinária em 
criança é:

(A) norfloxacina.
(B) nitrofurantoína.
(C) ciprofloxacina.
(D) metronidazol.
(E) cefalexina.

QUESTÃO 27
Sinal de Filatov e sinal de Pastia são característicos de:

(A) escarlatina.
(B) sarampo. 
(C) rubéola.
(D) exantema súbito.
(E) eritema infeccioso.

QUESTÃO 28
Paciente com quadro suspeito de abdômen agudo é atendido 
numa Clínica da Família. Nessa situação, é correto:

(A) prescrever de analgésicos e reavaliar em uma semana.
(B) encaminhar o paciente imediatamente para um serviço de 

pronto-socorro que ofereça assistência cirúrgica e exames 
complementares.

(C) solicitar USG abdominal e reavaliação no dia seguinte para 
definir a conduta.

(D) agendar consulta no ambulatório de cirurgia geral para 
confirmação diagnóstica.

(E) prescrever antibioticoterapia empírica.
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QUESTÃO 29
Constitui uma das causas mais prováveis de dor abdominal em 
quadrante inferior esquerdo:

(A) síndrome de Budd-Chiari.
(B) pancreatite.
(C) colangite.
(D) abscesso esplênico.
(E) diverticulite.

QUESTÃO 30
A primeira droga de escolha para o tratamento da faringite 
estreptocócica é:

(A) cefalexina.
(B) azitromcina.
(C) eritromicina.
(D) penicilina benzatina.
(E) penicilina cristalina.

QUESTÃO 31
A principal causa de dor lombar aguda é:

(A) torção ou estiramento.
(B) processo degenerativo dos discos e facetas, geralmente 

devidos à idade.
(C) hérnia de disco.
(D) fratura compressiva osteoporótica.
(E) estenose medular.

QUESTÃO 32
Paciente masculino, 55 anos, hipertenso, procura a Clínica da 
Família com quadro de dor torácica muito intensa, sem relação 
com esforço, lacerante, de início abrupto, na parte anterior do 
tórax, irradiando para o dorso. A principal hipótese diagnóstica é:

(A) pneumonia.
(B) dissecção aórtica.
(C) costocondrite.
(D) embolia pulmonar.
(E) angina estável.

QUESTÃO 33
Diante de um paciente com suspeita de síndrome coronariana 
aguda (SCA) numa Clínica da Família, uma medicação, a ser 
feita na clínica antes da remoção do paciente para unidade de 
pronto atendimento, que tem comprovado efeito benéfico, 
evidenciado em vários estudos clínicos randomizados, na 
redução da mortalidade imediata e tardia, infarto e reinfarto 
na SCA é:

(A) morfina.
(B) nitroprussiato de sódio.
(C) nitroglicerina.
(D) ácido acetilsalicílico. 
(E) clopidogrel.

QUESTÃO 34
Correlacione

(1) Emergência hipertensiva.
(2) Urgência hipertensiva.
(3) Pseudocrise hipertensiva.
(4) Elevações eventuais do nível de PA.

com as ações a seguir descritas:

 Estabilizar o paciente e encaminhá-lo para serviço de 
urgência. Coordenar o cuidado do paciente, após o retorno 
do serviço de urgência.

 Medicar o paciente, com o objetivo de reduzir a PA em 24-
48h, e realizar seguimento ambulatorial;

 Planejar o diagnóstico de HAS, avaliar a adesão ao 
tratamento ou, se necessário, introduzir um tratamento 
medicamentoso ou adequar o tratamento atual;

 Tratar, se necessário, as patologias que levaram ao 
aumento da PA.

Essas ações correspondem respectivamente a:

(A) 1, 2, 3, 4.
(B) 1, 2, 4, 3;
(C) 2, 1, 3, 4.
(D) 2, 3, 4, 1.
(E) 4, 3, 2, 1.

QUESTÃO 35
Efeito Somogyi é definido como:

(A) hiperglicemia matinal por deficiência de insulina, agravada 
pela secreção de hormônios contrarreguladores de 
madrugada.

(B) hiperglicemia matinal persistente como consequência de 
hipoglicemia noturna.

(C) hipoglicemia matinal persistente como consequência de 
hiperglicemia noturna.

(D) hipoglicemia matinal por deficiência de insulina, agravada 
pela secreção de hormônios contrarreguladores de 
madrugada;

(E) hipoglicemia matinal persistente como consequência da 
hipoglicemia noturna.
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QUESTÃO 36
Avalie as afirmativas abaixo em relação às doenças 
cardiovasculares em pacientes diabéticos e assinale a 
alternativa correta:

I. A sintomatologia das três grandes manifestações 
cardiovasculares – doença coronariana, doença 
cerebrovascular e doença vascular periférica – é, em geral, 
semelhante em pacientes com e sem diabetes.

II. A angina de peito e o IAM podem ocorrer de forma atípica 
na apresentação e na caracterização da dor (devido à 
presença de neuropatia autonômica cardíaca do diabetes).

III. As manifestações cerebrais de hipoglicemia podem 
mimetizar ataques isquêmicos transitórios.

IV. A evolução pós-infarto é pior nos pacientes com diabetes.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa III está correta.
(C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
(D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 37
No paciente com diabetes mellitus tipo 2, o rastreamento de 
retinopatia deve iniciar: 

(A) no momento do diagnóstico.
(B) 1 ano após o diagnóstico.
(C) 2 anos após o diagnóstico.
(D) 3 anos após o diagnóstico.
(E) 4 anos após o diagnóstico.

QUESTÃO 38
Paciente masculino, 37 anos, procura a Clínica da Família com 
quadro de vesículas múltiplas em região genital que se romperam 
e tornaram-se úlceras rasas dolorosas. Refere que já apresentou 
outros episódios dessas lesões e o quadro foi precedido de 
aumento da sensibilidade cutânea e ardência no local. Não 
apresenta outras queixas e nem outras alterações no exame físico. 
De acordo com esse relato o diagnóstico provável é:

(A) sífilis primária.
(B) cancro mole.
(C) herpes genital.
(D) granuloma inguinal.
(E) linfogranuloma venéreo.

QUESTÃO 39
Um dos critérios maiores para diagnóstico de doença 
inflamatória pélvica é:

(A) febre.
(B) secreção vaginal.
(C) dor à mobilização do colo uterino.
(D) VHS aumentado.
(E) massa pélvica.

QUESTÃO 40
A seguinte droga é indicada para o tratamento do transtorno 
de ansiedade com indicação de tratamento medicamentoso:

(A) clonazepam.
(B) risperidona.
(C) clorpormazina.
(D) fluoxetina.
(E) diazepam.

QUESTÃO 41
A primeira opção para o tratamento de gonorreia é:

(A) metronidazol.
(B) doxiciclina.
(C) ciprofloxacina.
(D) aciclovir.
(E) amoxicilina.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa com um dos critérios de doença pulmonar 
obstrutiva crônica estágio IV:

(A) espirometria normal.
(B) VEF1< 80%.
(C) VEF1 < 70%.
(D) VEF1 < 50%.
(E) VEF1 < 30%.

QUESTÃO 43
Analise as afirmativas abaixo em relação às meningites:

I. A meningite bacteriana é uma emergência médica e o 
tratamento antibiótico deve ser iniciado somente após a 
confirmação diagnóstica.

II. A punção liquórica pode ser feita sem maiores riscos na 
suspeita de meningite, exceto em condições especiais, 
como manifestações focais.

III. O uso de dexametasona é associado com melhora de 
prognóstico tanto na meningite bacteriana como na 
tuberculosa.

IV. A paralisia de pares cranianos é manifestação frequente na 
neurotuberculose.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa III está correta.
(C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
(D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 44
Analise as afirmativas abaixo em relação à peritonite bacteriana 
espontânea:

I. A peritonite bacterina espontânea é uma das infecções 
mais comuns em pacientes com cirrose hepática.

II. Os germes que mais frequentemente causam peritonite 
bacteriana espontânea são: bactérias aeróbicas Gram-
negativas (E. coli e K. pneumoniae) e eventualmente Cocos 
Gram-positivos.

III. É mais frequente em pacientes com doença hepática 
avançada.

IV. O diagnóstico é feito pela ultrassonografia abdominal.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa III está correta.
(C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
(D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 45
São causas mais frequentes de hemorragia digestiva alta:

(A) úlcera gástrica e varizes de esôfago.
(B) úlcera duodenal e varizes gástricas.
(C) duodenite erosiva e úlcera esofágica.
(D) ectasia vascular gástrica e laceração de Mallory-Weiss.
(E) esofagite e telangiectasias.

QUESTÃO 46
Um dos critérios de estado hiperosmolar hiperglicêmico é:

(A) glicemia maior que 250 mg/dL.
(B) pH arterial menor que 7,00.
(C) bicarbonato sérico < 10.
(D) osmolalidade efetiva > 320.
(E) nível de consciência alerta.

QUESTÃO 47
Os sinais e sintomas mais frequentes de tireotoxicose são:

(A) eritema palmar e fraqueza.
(B) ginecomastia e edema de MMII.
(C) esplenomegalia e diarreia.
(D) ritmo cardíaco irregular e anorexia.
(E) taquicardia e nervosismo.

QUESTÃO 48
Se a crise convulsiva não remitir com a medicação de primeira 
escolha na dose adequada, deve ser indicado uso de: 

(A) carbamazepina.
(B) fenitoína.
(C) fenobarbital.
(D) ácido valpróico.
(E) lamotrigina.

QUESTÃO 49
Analise as afirmativas abaixo em relação à pielonefrite:

I. É caracterizada clinicamente por dor na região dos flancos, 
com irradiação para o abdome, febre, náusea, vômito e 
sintomas urinários irritativos.

II. Quando a infecção ocorrer no sexo feminino deve-se 
estar atento à necessidade de investigação de problemas 
estruturais no trato urinário com exames de imagem.

III. Seu manejo deve ser realizado em ambiente hospitalar.
IV. Nos casos leves e sem comorbidades, o tratamento poderá 

ser empírico oral: ciprofloxacino 500mg, VO, de 12h/12h,  
5 a 7 dias. 

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa III está correta.
(C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
(D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 50
São pródromos característicos do sarampo:

(A) febre baixa, espirros e obstrução nasal.
(B) febre alta, coriza, tosse e conjuntivite.
(C) mialgia, vômitos e cefaleia.
(D) exantema, diarreia e náuseas.
(E) anorexia, dor abdominal e odinofagia.






