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INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim

distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da
folha de respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
04)
05)
06)
07)
08)
09)

permitidas perguntas aos fiscais.
A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos
durante sua realização.
Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer
sistema de comunicação.
Em cada questão, há somente uma resposta correta.
A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala,
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de
decorridas 02 (duas) horas do início da prova.

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em
cada questão.
d) não a amasse nem dobre.
ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:
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LÍNGUA
PORTUGUESA
Texto base para as questões 01 a 03.
Tempos de crise
A previsão do mercado é que o preço
do metro quadrado dos imóveis no
Brasil sofra, em 2016, uma queda de
4,8%, de forma que o preço dos
imóveis retorne ao praticado no final
de 2011. Essa expectativa considera
os percentuais de queda dos preços e
de alta da inflação, que somados
resultariam em uma queda real em
torno de 10%.
O fato é que o mercado está em crise:
há restrições no crédito imobiliário, a
oferta de imóveis continua alta, o
salário está em queda, além do
aumento da taxa de desemprego, e os
juros em alta. E, evidentemente, não
poderia faltar o oportunismo dos que
agravam a situação, por exemplo,
exorbitando na cobrança de taxas. É a
combinação da crise.
Nesse cenário, vender ou comprar
imóveis está cada vez mais difícil. Na
compra de imóveis usados nas
principais financeiras, por exemplo,
apenas 50% do valor pode ser
financiado. As financeiras, além de
sofrerem uma redução drástica do
volume de depósitos em poupança,
principais
recursos
usados
nos
financiamentos, ainda se depararam
com uma quantidade de saques da
poupança superior aos depósitos em
bilhões
de
reais.
As
pessoas
precisaram do recurso para enfrentar
a crise ou, precavidas, sacaram para
investir em algo mais seguro.

O otimismo nos faz crer que as coisas
devem melhorar, mas o que as vistas
podem alcançar nos limites do
horizonte não permite a definição de
prazos. Até pelo contrário, ainda se
prevê muita tempestade antes da
calmaria.
Texto elaborado para esta prova.

Questão 01) Julgue as afirmações a
seguir.
I. No
trecho:
“As
pessoas
precisaram do recurso para
enfrentar a crise” há duas
orações.
II. Em “há restrições no crédito
imobiliário”, se substituirmos o
verbo haver pelo existir, este
deverá ser flexionado na 3ª
pessoa do plural.
III. “[...] ainda se prevê muita
tempestade antes da calmaria.” A
forma plural da palavra em
negrito é preveem.
Marque a alternativa correta.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) I, II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Apenas a II está correta.
E) Apenas II e III estão corretas.
Questão 02) Marque a alternativa em
que todas as palavras são escritas com
x, como ocorre na palavra expectativa.
A) E_pirrar, e_periência, se_to.
B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo.
C) E_tensão, e_tração, e_piralado.
D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.
E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal.
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Questão 03) Considere o seguinte
trecho: “[...] ainda se depararam
com uma quantidade de saques da
poupança superior aos depósitos em
bilhões de reais”.
Marque a alternativa INCORRETA.
A) Nesse trecho, ocorre o uso de
próclise, justificado pelo advérbio
ainda.
B) A palavra depósitos é acentuada
por ser proparoxítona.
C) Todas as palavras em negrito no
trecho são preposições.
D) O termo da poupança é um
complemento nominal.
E) Nesse trecho, o nome superior
não rege preposição.

MATEMÁTICA
Questão
04)
Um
determinado
produto é vendido por R$350,00. Se
em uma liquidação foi dado desconto
de 20% no preço de venda e, em
seguida, para queimar os estoques,
foram dados mais 10% de desconto,
quanto o produto passou a custar após
os descontos?
A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

240,00
245,00
252,00
260,00
264,00

Questão
05)
Seja
a
função
x
exponencial dada por f(x) = 2 -1. A
respeito dessa função, podemos
afirmar que

A) D = R, Im =
crescente.
B) D = (-1, ∞),
crescente.
C) D = R, Im =
decrescente.
D) D = (-1, ∞),
decrescente.
E) D = R, Im
crescente.

(-1, ∞), a função é
Im =R, a função é
(-1, ∞), a função é
Im =R, a função é
= R, a função é

CONHECIMENTOS
GERAIS
Questão 06) A Constituição Federal
de 1988, também conhecida como
Constituição Cidadã, ampliou de forma
significativa
os
dispositivos
de
participação popular na vida política do
país. Sobre o conceito de cidadania, é
correto afirmar que
I. expressa um conjunto de direitos
que dá à pessoa a possibilidade de
participar ativamente da vida e do
governo de seu povo;
II. expressa um conjunto de direitos
de um povo organizado em
sociedade, ficando os deveres a
cargo do Estado;
III. expressa
a
igualdade
dos
indivíduos perante a lei;
IV. trata-se da expressão concreta do
exercício da democracia.
Assinale a alternativa correta.
A) Apenas a II está correta.
B) I, II e III estão corretas.
C) II, III e IV estão corretas.
D) I, II e IV estão corretas.
E) I, III e IV estão corretas.
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Questão 07) Com base nos conceitos
relativos
aos
elementos
mais
importantes da ética profissional,
relacione corretamente as colunas.
1)
2)
3)
4)
5)

Honestidade
Sigilo
Humildade
Prudência
Imparcialidade

( ) Dados
confidenciais
da
empresa, dos colegas, dos
superiores ou quaisquer outras
informações relevantes não
devem ser compartilhadas fora
da empresa – às vezes nem
mesmo dentro dela.
( ) Ter
noção
da
hierarquia,
cuidado
com
comentários,
brincadeiras e atitudes que
podem até mesmo ofender os
demais.
( ) Falar sempre a verdade, não
culpar colegas por erros seus e
assumir falhas próprias são
atitudes de valor para uma vida
profissional ética e reta.
( ) Tratar a todos de maneira igual,
independentemente do cargo
que ocupam, uma vez que o
foco deve ser sempre na
atitude,
no
fato,
no
acontecimento, no resultado, e
não na pessoa.
( ) Perguntar quando há dúvidas,
no caso do empregado; ouvir os
subordinados, no caso do líder.
Ou, para ambos, reconhecer
erros e aprender com eles.
Marque a alternativa que apresenta a
sequência correta das respostas.

A) 2,
B) 2,
C) 5,
D) 2,
E) 5,

1,
4,
1,
4,
1,

3,
1,
4,
1,
4,

4
3
3
5
2

e
e
e
e
e

5.
5.
2.
3.
3.

INFORMÁTICA
Questão 08) Assinale a alternativa
correta, a respeito dos sistemas
operacionais Linux e Windows.
A) O Linux pode ser executado em
uma diversidade de arquiteturas
de hardware menores que as
suportadas
pelo
sistema
operacional Windows 7.
B) Em um computador com os
sistemas
Linux
e
Windows
instalados em unidades de disco
diferentes, não é possível acessar
os arquivos salvos na unidade de
disco na qual foi instalado o
Windows, quando o sistema
carregado for o Linux.
C) Todos
os
aplicativos
desenvolvidos para o sistema
operacional Windows, assim como
o sistema operacional Windows,
são pagos.
D) Arquivos
criados
em
computadores
com
sistema
operacional Windows não podem
ser abertos em computadores
com sistema operacional Linux.
E) Apesar de o Linux ser um sistema
operacional gratuito e de código
aberto, é possível encontrar
softwares comerciais e serviços de
suporte pagos para computadores
com Linux.

Médico Clínico Geral – 5

Questão 09) Considere as afirmações
a seguir, em relação aos tipos de
backup do Windows 7 ou superior.

I. Geralmente, o backup normal é
executado quando se cria um
conjunto de backup pela primeira
vez. Nos backups subsequentes é
comum a utilização de outros
tipos de backup, tais como o tipo
incremental ou diferencial.
II. Backup incremental: este tipo de
backup
copia
somente
os
arquivos criados ou alterados
desde o último backup normal ou
desde
o
último
backup
incremental.
III. Se você utilizar uma combinação
de
backups
normais
e
incrementais para restaurar os
seus dados, será preciso ter o
último backup normal e todos os
conjuntos
de
backups
incrementais feitos após este
backup normal e restaurá-los na
sequência correta.
IV. Os backups incrementais devem
ser restaurados na sequência
cronológica
em
que
foram
criados. Além disso, se um dos
backups incrementais apresentar
problemas, não será possível
restaurar os dados até o ponto do
último backup incremental.
Marque a alternativa correta.
A) I, II, III, IV estão corretas.
B) Apenas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas I e II estão corretas.
D) Apenas I e III estão corretas.
E) Apenas II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questão 10) Em relação aos
procedimentos que são necessários à
Metodologia
da
Investigação
Epidemiológica, qual das assertivas
está INCORRETA?
A) Realização
de
roteiro
de
investigação.
B) Definição
da
finalidade
da
investigação, que é a medida a ser
tomada antes da ocorrência de
qualquer evento.
C) Preenchimento adequado das
fichas
ou
formulários,
já
existentes nos serviços de saúde,
específicos para cada tipo de
doença.
D) Estudo de campo, a partir de
casos e de portadores.
E) Busca de pistas, as quais visam
identificar
a
origem
da
transmissão.
Questão 11) Sobre a mononucleose
infecciosa, marque a alternativa
INCORRETA.
A) A encefalite é uma das suas
possíveis complicações.
B) Tem como uma das sinonímias:
doença do beijo.
C) A hepatite viral está entre os seus
diagnósticos diferenciais.
D) O agente etiológico responsável
por esta patologia é um arbovírus.
E) Não é uma doença de notificação
compulsória.
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Questão 12) Analise qual das
correlações abaixo está INCORRETA,
no que se refere às medidas de
controle tomadas e ao tipo de
transmissão, na doença de Chagas.
A) Controle químico do vetor –
transmissão vetorial.
B) Identificação
de
gestantes
chagásicas – transmissão vertical.
C) Cuidados
na
produção
e
manipulação
artesanal
de
alimentos de origem vegetal –
transmissão vetorial.
D) Controle de hemoderivados –
transmissão transfusional.
E) Utilização rigorosa de equipamento
de biossegurança – transmissão
acidental.
Questão 13) Marque a alternativa
INCORRETA sobre as prioridades do
Pacto pela Vida (Pacto pela Saúde 2006).
A) Promoção da saúde.
B) Redução da mortalidade infantil e
materna.
C) Redução
e
diminuição
da
capacidade
de
resposta
às
endemias.
D) Fortalecimento da Atenção Básica.
E) Saúde do idoso.
Questão 14) Julgue as afirmações
sobre a sífilis:
I. Peste sexual é uma das suas
sinonímias.
II. Nos pacientes com HIV/AIDS a
história natural da sífilis pode estar
modificada, com aparecimento
mais precoce da neurossífilis.

III. O
aconselhamento
sobre
as
práticas sexuais faz parte das
medidas de controle dessa doença.
IV. O FTA-abs é um teste específico e
útil para confirmação diagnóstica.
V. A infecção fetal é a resultante da
disseminação hematológica do
T.pallidum,
por
via
transplacentária, em qualquer fase
da gestação.
Marque a alternativa correta.
A) Apenas I e IV estão corretas.
B) Apenas a I está correta.
C) III e V estão incorretas.
D) Apenas a II está correta.
E) I a V estão corretas.
Questão
15)
Correlacione
as
alterações das hemácias com seus
significados mais frequentes:
a)
b)
c)
d)
e)

Esferócitos
Corpos de Howell-Jolly
Hemácias em alvo (Target Cells)
Drepanócitos (H.Falciforme)
Acantócitos

1)
2)
3)
4)
5)

Doença falciforme
Hepatopatias
Esferocitose hereditária
Asplenia funcional
Talassemia

Marque a alternativa correta.
A) a3
B) a5
C) a2
D) a4
E) a1

-

b4
b3
b1
b2
b5

-

c5
c4
c3
c1
c2

- d1 - e2
- d2 - e1
- d4 - e5
– d5 - e3
– d3 - e4

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 16) O teste do pezinho é um
exame laboratorial simples que tem o
objetivo de detectar precocemente
doenças metabólicas, genéticas e/ou
infeciosas que poderão causar lesões
irreversíveis no bebê, como por
exemplo retardo mental. As doenças
detectadas pelo teste do pezinho
básico, que é grátis pelo SUS, incluem:

D) O tratamento cirúrgico não tem
sido mais utilizado, pois provoca
mais danos.
E) Pacientes com DRGE importante
tem
mais
propensão
ao
desenvolvimento de neoplasias.

A) Fenilcetonúria,
hipotireoidismo
congênito,
anemia
falciforme,
hiperplasia
adrenal
congênita,
fibrose cística, deficiência de
biotinidase.
B) Fenilcetonúria,
hipotireoidismo
congênito,
anemia
falciforme,
hiperplasia
adrenal
congênita,
fibrose cística, deficiência de ferro.
C) Fenilcetonúria,
hipertireoidismo
congênito,
anemia
falciforme,
hiperplasia
adrenal
congênita,
fibrose cística, deficiência de
biotinidase.
D) Hipertireoidismo congênito, anemia
falciforme,
hiperplasia
adrenal
congênita,
AIDS,
rubéola
congênita, galactosemia.
E) Fenilcetonúria,
hipotireoidismo
congênito,
anemia
falciforme,
hiperplasia
adrenal
congênita,
fibrose cística, rubéola congênita.

A) A hematúria pode ser macro ou
microscópica.
B) Anormalidades anatômicas do trato
urinário são uma das causas de
nefrolitíase.
C) A análise cristalográfica do cálculo
pode definir a patologia e o
manuseio específico desta.
D) A dieta e os exercícios físicos
compõem parte do tratamento
profilático.
E) O tratamento dessa patologia é
inespecífico.

Questão 17) Marque a alternativa
INCORRETA sobre a doença do
refluxo gástrico esofágico (DRGE).
A) É a causa mais comum de dor
torácica não-cárdica.
B) Manometria auxilia na avaliação
dos distúrbios motores no esôfago.
C) Rouquidão é um sintoma atípico.

Questão 18) Qual a alternativa
INCORRETA sobre a litíase urinária?

Questão 19) “Estou com tonturas” Frase utilizada costumeiramente em
consultórios médicos. Esse sintoma
pode ser o sinalizador de vários tipos
de distúrbios orgânicos (alterações
nos movimentos giratórios, síncopes,
desequilíbrio, etc.). De acordo com o
exposto, qual das alternativas abaixo
NÃO corresponde ao aparecimento
dessa sintomatologia?
A) Sonolência.
B) Vertigem posicional benigna.
C) Tumor da fossa posterior.
D) Síncope do seio carotídeo.
E) Ansiedade.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 20) O albendazol tem
indicação em várias parasitoses
intestinais. Em qual, dentre as
parasitoses
citadas,
esse
medicamento tem pouca ou nenhuma
utilização?
A) S.stercoralis.
B) E.vermicularis.
C) E.histolytica.
D) A.lumbricoides.
E) T.trichiura.
Questão 21) Leia e analise as
correlações
abaixo
sobre
os
marcadores tumorais e os tumores
correspondentes mais prováveis:
I. β 2-microglobulina – mieloma
múltiplo.
II. β-HCG – mola hidatiforme (doença
trofoblástica gestacional).
III. Calcitonina – carcinoma medular
da tireoide.
IV. CA- 125 – câncer de ovário.
V. αfetoproteína
–
hepatocarcinoma.
Marque a alternativa correta.
A) I está incorreta.
B) Apenas a IV está correta.
C) Apenas a II está correta.
D) Apenas a V está correta.
E) I a V estão corretas.
Questão 22) Um idoso, sexo
masculino, 65 anos, queixa-se de
parestesias de membros. É portador
de diabetes mellitus e hipertensão.
Julgue as assertivas abaixo:
I. O médico deve questionar sobre
seus hábitos nutricionais, sobre o
uso de álcool, etc.

II. O médico deverá atentar para
solicitação de provas laboratoriais
específicas, a partir da anamnese,
como
provas
de
função
tireoidiana e glicemia.
III. O
médico
deve
tentar
correlacionar qual o tipo de
parestesia durante a entrevista e
o exame clínico.
IV. A
realização
da
eletroneuromiografia ajudará a
diferenciar as neuropatias.
V. A polineuropatia diabética deverá
estar
entre
as
hipóteses
diagnósticas.
Marque a alternativa correta.
A) Apenas a V está correta.
B) Apenas a II está correta.
C) I a V estão corretas.
D) Apenas a III está correta.
E) Apenas a I está correta.
Questão 23) A encefalopatia de
Wernicke é uma complicação em
alcoolistas de longa data, que ocorre
devido à deficiência da tiamina. Qual
das
alternativas
abaixo
está
INCORRETA sobre essa patologia?
A) É irreversível deste o princípio.
B) Pode evoluir para a síndrome de
Korsakoff.
C) Apatia e desorientação são alguns
dos sintomas neurológicos.
D) Oftalmoplegia pode se manifestar
através de estrabismo.
E) O uso da tiamina é um dos pilares
do tratamento.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 24) No nódulo solitário
pulmonar, > 3 cm, algumas patologias
devem ser investigadas. Considerando
as possibilidades abaixo, qual o
médico deve descartar a princípio?
A) Carcinoma brônquico.
B) Artefato.
C) Linfoma pulmonar.
D) Nódulo carcinoide.
E) Adenoma.
Questão 25) Paciente do sexo
feminino, 61 anos, submetida à
mastectomia radical, teve como
complicação um tromboembolismo
pulmonar (TEP). Analise os dados
abaixo e marque a alternativa
INCONSISTENTE com esse quadro.
A) A gasometria inicial apresentava
hipoxemia leve e hipocapnia.
B) A TEP foi confirmada. Ela recebeu
heparinização plena.
C) O exame físico da emergência
mostrava a paciente bradicárdica e
eupneica.
D) Um mês, com sua melhora e após o
término da anticoagulação, ela
realizou testes para investigação de
trombofilias.
E) A sua anticoagulação teve como
principal
objetivo
impedir
a
ocorrência da TEP fatal.

Questão
27)
Um
paciente,
masculino, 62 anos foi trazido a um
serviço
emergencial
por
seus
familiares,
que
informaram:
desorientação há duas semanas, sem
eventos
prévios
ou
uso
de
medicações,
sem
história
de
tabagismo ou alcoolismo. No exame
físico apresentava: icterícia +++,
desorientação de tempo e espaço e
sinal de flapping. Entre as etiologias da
cirrose abaixo citadas, qual é a
hipótese que menos se correlaciona
com o quadro desse paciente?
A) Alcoolismo.
B) Hepatite C.
C) Hemocromatose.
D) Cirrose biliar primária.
E) Hepatocarcinoma.
Questão 28) Qual destes exames
semióticos NÃO é utilizado na
avaliação
das
lombociatalgias
/
lombalgias?
A) Sinal das pontas (dos
calcanhares).
B) Flexão e extensão da
lombar.
C) Manobra de Valsalva.
D) Teste de Jobe.
E) Manobra de Romberg.

pés

/

coluna

Questão 26) Qual das condições
mórbidas citadas não apresenta, com
frequência,
o
fator
reumatoide
positivo?
A) Crioglobulinemia.
B) Hepatite C.
C) Silicose.
D) Pancreatite crônica.
E) Sarcoidose.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 29) Leia as assertivas sobre
a Promoção da Saúde – SUS e marque
a seguir a alternativa que está
INCOERENTE
com
suas
características.
A) Contribuir para a diminuição da
resolubilidade
do
sistema,
garantindo a qualidade, eficácia,
eficiência e segurança das ações de
promoção da saúde.
B) Estimular alterações inovadoras e
socialmente
inclusivas
/
contributivas no âmbito das ações
de promoção da saúde.
C) Favorecer a preservação do meio
ambiente e a promoção de
ambientes
mais
seguros
e
saudáveis.
D) Promover o entendimento da
concepção ampliada de saúde,
entre os trabalhadores de saúde,
tanto das atividades-meio, como os
das atividades-fim.
E) Incorporar e implementar ações de
promoção da saúde, com ênfase na
atenção básica.

Questão 30) Qual a exceção das
afirmativas sobre o direito dos
médicos - Código de Ética Médica –
CEM?
A) Indicar
o
procedimento
adequado ao paciente.
B) Requerer desagravo público ao
Conselho Regional de Medicina
quando atingido no exercício de
sua profissão.
C) Realizar atos médicos que,
embora permitidos por lei,
sejam contrários aos ditames de
sua consciência.
D) Estabelecer seus honorários de
forma justa e digna.
E) Internar
e
assistir
seus
pacientes em hospitais privados
e
públicos
com
caráter
filantrópico ou não, ainda que
não faça parte do seu corpo
clínico, respeitadas as normas
técnicas
aprovadas
pelo
Conselho Regional de Medicina
da pertinente jurisdição.

