
  

 

Concurso Público 
Código: 461 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 
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.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• 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 

 
De onde vieram os índios? Essa era uma velha 

controvérsia na paleoantropologia, que pode ter sido 
resolvida agora. Um estudo genético acaba de revelar que 
alguns grupos indígenas brasileiros, como os xavantes, 
suruís e karitianas, têm parte de seu código genético 
derivado de uma população australo-asiática, mais 
parecida com os aborígenes australianos ou os negritos 
de Papua Nova Guiné do que com os siberianos, mongóis 
e chineses. 

A controvérsia se arrastava há mais de 20 anos. 
Estudos genéticos e achados arqueológicos de mais de 
um século indicavam claramente que uma leva vinda da 
Sibéria, através do Estreito de Bering - que há 15 mil anos 
podia ser cruzado ___ pé - era a origem de todos os 
nativos da América, do Canadá ao Chile. 

Mas um esqueleto encontrado em 1975 
complicou a resposta. Era uma moça que viveu em Minas 
Gerais há 11.500 anos. Surpreendentemente, quando sua 
face foi reconstruída, mostrou características australoides, 
diferente de qualquer nativo-americano moderno. O 
arqueólogo Walter Neves, da USP, batizou o achado de 
Luzia em homenagem ao fóssil africano Lucy. Neves 
teorizou que uma primeira leva de imigrantes, também 
vinda pelo estreito de Bering, chegou ___ América há 15 
mil anos, antes dos paleoíndios, com um fenótipo mais 
asiático. A teoria foi aceita e bastante discutida no Brasil, 
mas se mantinha controversa no exterior. 

Neves estava certo, ainda que ele acreditasse 
que esses primeiros povos australo-asiáticos não 
deixaram descendentes. O novo estudo indica que, sim, 
eles não só existiram como deixaram sua marca genética 
na América, ainda que bem mais modesta que a dos 
paleoíndios asiáticos. 
 

http://super.abril.com.br/ciencia/... - adaptado. 

 

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

2) Quanto ao assunto do texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Um estudo genético realizado revela que alguns 

indígenas brasileiros derivam de uma população 
australo-asiática, mais parecida com os aborígenes 
australianos do que com os negritos de Papua Nova 
Guiné. 

II - Um esqueleto encontrado em 1975, cuja face foi 
reconstruída, mostrou características distintas de 
qualquer nativo-americano moderno. 

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

3) A expressão sublinhada em “A teoria foi aceita e 
bastante discutida no Brasil, mas se mantinha controversa 
no exterior.” é sinônimo de: 
 
a) Inegável. 
b) Firme. 
c) Polêmica. 
d) Provada. 
 

4) O verbo sublinhado em “... quando sua face foi 

reconstruída, mostrou características australoides...” 
classifica-se sintaticamente como: 
 
a) De ligação. 
b) Transitivo indireto. 
c) Bitransitivo. 
d) Transitivo direto. 
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5) Sobre as vozes verbais, analisar os itens abaixo: 
 
I - “A face foi reconstruída pelos arqueólogos.” está na voz 

ativa. 
II - “As descobertas foram feitas pelos paleontólogos.” 

está na voz passiva. 
 
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. 
 

6) Sobre a concordância verbal e nominal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Quando o assunto é a expectativa em relação à escolha 
profissional de seus filhos, os pais são bem tradicionais 
(1ª parte). De acordo com o relatório sobre a pesquisa 
produzido pelo HSBC, a preferência está relacionada ao 
fato de algumas profissões combinarem estabilidade no 
trabalho e bons salários (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. 
 

7) Ambas as palavras estão redigidas 
INCORRETAMENTE em: 
 
a) Inuzitado - análize. 
b) Especializado - astrologia. 
c) Previsão - recorrente. 
d) Azulado - azedado. 
 

8) A palavra sublinhada em “Estudos mostram que a 
acupuntura diminui o nível de atividade muscular e reduz 
os sinais e sintomas de doenças” classifica-se 
morfologicamente como: 
 
a) Adjetivo. 
b) Substantivo.  
c) Pronome. 
d) Advérbio. 
 

9) A colocação pronominal está INCORRETA em: 
 
a) Chamados de iFlex, os pneus são construídos com 

materiais amigáveis à natureza e se sustentam graças 
a uma combinação de engenharia e design. 

b) A base do projeto é parecida, usando distribuição 
geométrica de materiais para se criar sustentação. 

c) A Elástica se atenta aos grandes acontecimentos no 
Brasil e no mundo para buscar histórias interessantes. 

d) A cena não passou-se no Paquistão, mas em um bairro 
da zona sul de São Paulo. 

 

10) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Após anos de pesquisas, a empresa afirma, ser capaz 

de produzir chocolates que continuam sólidos em 
ambientes que estejam a até 38 graus. 

II - Desde que os chocolates começaram a surgir, 
empresas têm trabalhado em produtos que você pode 
comer onde e quando quiser, independentemente da 
temperatura. 

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

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) O Windows possui a opção de criar uma conta de 
usuário. Sobre esse tema, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Conta Padrão. 
(2) Conta Administrador. 
(3) Conta Convidado. 
 
(---) Oferece mais controle sobre um computador e só 

deve ser usada quando necessário. 
(---) É para o dia a dia. 
(---) Para usar temporariamente o computador. 
 

a) 1 - 3 - 2. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
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12) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, em relação às situações onde o usuário deve 
alterar rapidamente a sua senha, analisar os itens abaixo: 
 
I - Caso um computador onde a senha esteja armazenada 

tenha sido furtado ou perdido. 
II - Ao usar um padrão para a formação de senhas e 

desconfiar que uma delas tenha sido descoberta. Neste 
caso, tanto o padrão como todas as senhas elaboradas 
com ele devem ser trocadas, pois com base na senha 
descoberta, um atacante pode conseguir inferir as 
demais. 

III - Se utilizar uma mesma senha em mais de um lugar e 
desconfiar que ela tenha sido descoberta em algum 
deles. Neste caso, essa senha deve ser alterada em 
todos os lugares nos quais é usada. 

 
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. 
 

13) Para trabalhar com intervalos de célula no Excel com 
intuito de efetuar operações matemáticas e outras, é 
necessária a utilização de sinais de pontuação. Com base 
nisso, o sinal de dois-pontos “:” tem a função de: 
 
a) Destacar o valor das células. 
b) Separar um intervalo de outro ou, simplesmente, um 

intervalo de células e fazer a união. 
c) Unir o valor das células. 
d) Indicar um intervalo de células. 
 

14) Dentre as opções disponíveis no Word 2007 na guia 
Página Inicial, no grupo Parágrafo, conforme a imagem 
abaixo, qual é a opção que permite classificar e organizar 
a seleção atual de texto? 
 

 
 

a) 
 

 

b) 
 

 

c) 
 

 

d) 
 

 

15) Considerando-se o Outlook 2007 e seus recursos, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Com _____________ pode-se rapidamente localizar as 
informações que se precisa, estejam elas em e-mails, 
calendário, contatos ou tarefas. 
 
a) a busca instantânea 
b) as categorias de cor 
c) o pré-visualizador de anexos 
d) o sinalizador de e-mails com tarefas 
  



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 

 

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) O voto é a forma legal de escolher quem irá 
representar uma sociedade politicamente, além de ser um 
meio de exercer a cidadania. Em relação ao alistamento 
eleitoral, é CORRETO afirmar que é facultativo para: 
 
a) Os estrangeiros. 
b) Os conscritos. 
c) Aqueles que estiverem no período do serviço militar 

obrigatório. 
d) Os maiores de 70 anos. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
17) De acordo com a Constituição Federal, em relação 
aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É assegurado a todos o acesso à informação e o sigilo 

da fonte, sem restrições. 
b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante de delito, de desastre, para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial. 

c) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, desde que autorizados 
judicialmente.  

d) A criação de associações e, na forma da lei, de 
cooperativas, depende de autorização.  

 

18) Conforme a Lei Orgânica do Município, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O Município desenvolverá política e programa de 
assistência social e proteção à criança, ao adolescente e 
ao idoso e aos portadores ou não de deficiência, com a 
participação de entidades civis (1ª parte). O Município 
promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor, 
de modo a garantir a segurança, saúde e a defesa de 
seus interesses econômicos (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. 
 

19) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, a respeito do adicional noturno, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um 
adicional de ___ sobre o vencimento do cargo. 
 
a) 10% 
b) 15% 
c) 30% 
d) 20% 
 

20) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, sobre a licença para 
tratar de interesses particulares, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A critério da Administração, poderá ser concedida ao 
servidor estável licença para tratar de assuntos 
particulares, pelo prazo de _________________ 
remuneração. 
 
a) um ano, com  
b) até três anos consecutivos, sem  
c) até dois anos consecutivos, sem  
d) até seis meses, com  
 

21) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Município, são penalidades disciplinares, 
aplicáveis ao servidor, após procedimento administrativo 
em que lhe seja assegurado o direito de defesa, EXCETO: 
 
a) Advertência. 
b) Prisão. 
c) Demissão. 
d) Destituição de cargo ou função de confiança. 
 

22) Conforme o Decreto nº 7.508/11, são portas de 
entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde os serviços: 
 
I - De atenção primária. 
II - De atenção de urgência e emergência. 
III - De atenções psicossociais e especiais de acesso 

aberto. 
 
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. 
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23) Conforme exposto na Lei nº 8.080/90 - SUS, à direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
 
I - Promover a descentralização para os Municípios dos 

serviços e das ações de saúde. 
II - Acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do SUS. 
III - Omitir apoio técnico e financeiro aos Municípios. 
 
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. 
 

24) Em consonância 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 opcional para os médicos, 

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

(---) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 24 horas, pelo meio mais rápido 
disponível. 

(---) A notificação compulsória semanal será feita à 
Secretaria de Saúde do Município do local de 
atendimento do paciente com suspeita ou confirmação 
de doença ou agravo de notificação compulsória. 

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

25) Considerando-se o Código de Ética Profissional, são 
direitos dos Médicos, EXCETO: 
 
a) Suspender suas atividades, individualmente ou 

coletivamente, quando a instituição pública ou privada 
para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas 
para o exercício profissional. 

b) Deixar de assumir responsabilidade sobre 
procedimento médico que indicou ou do qual participou, 
mesmo quando vários médicos tenham assistido o 
paciente. 

c) Decidir, em qualquer circunstância, levando em 
consideração sua experiência e capacidade 
profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, 
evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas 
venha a prejudicá-lo. 

d) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas 
das instituições em que trabalhe quando as julgar 
indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si 
mesmo, ao paciente ou a terceiros. 

 

26) Considerando-se o Código de Ética Profissional, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom 
relacionamento com o ___________ ou o pleno 
desempenho profissional, o médico tem o direito de 
renunciar ao atendimento, desde que comunique 
previamente ao paciente ou a seu representante legal, 
assegurando-se da continuidade dos cuidados e 
fornecendo todas as ___________ necessárias ao médico 
que lhe suceder. 
 
a) usuário - legislações 
b) responsável - condições 
c) familiar - exigências 
d) paciente - informações  
 

27) De acordo com o Ministério da Saúde, são doenças de 
notificação compulsória: 
 
I - Botulismos. 
II - Tétano (acidental e neonatal).  
III - Hantavirose. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

28) As primeiras fezes do recém-nascido são chamadas 
de fezes: 
 
a) Meconiais e devem ser eliminadas até o terceiro dia de 

vida. 
b) De transição e devem ser eliminadas até o terceiro dia 

de vida. 
c) Lácteas e devem ser eliminadas até o quinto dia de 

vida. 
d) De transição e são eliminadas no primeiro dia de vida. 
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29) Com base no Ministério da Saúde, em relação à 
hanseníase, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) A hanseníase é uma doença de notificação 

compulsória em todo o território nacional e de 
investigação obrigatória. Os casos diagnosticados 
devem ser notificados, utilizando-se a ficha de 
notificação e investigação do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação/Investigação. 

(---) A hanseníase é uma doença crônica, 
infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o 
Mycobacterium leprae (M. Leprae). 

(---) O bacilo causador da hanseníase tem a capacidade 
de infectar grande número de indivíduos (alta 
infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa 
patogenicidade). Essas propriedades não ocorrem em 
função apenas de suas características intrínsecas, 
mas dependem, sobretudo, da relação com o 
hospedeiro e o grau de endemicidade do meio, entre 
outros aspectos. 

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

30) São benzodiazepínicos de longa duração utilizados no 
tratamento da insônia, EXCETO: 
 
a) Nitrazepam. 
b) Alprazolam. 
c) Clordiazepóxido. 
d) Flurazepam. 
 

31) Para determinar a área de acometimento do infarto 
agudo do miocárdio, é fundamental compreender a 
anatomia do coração e a sua irrigação. Sendo assim, 
assinalar a alternativa que apresenta apenas ramos 
oriundos da Coronária Direita:  
 
a) Ramo ventricular, ramo do cone e marginal aguda. 
b) Ramo marginal obtuso, artéria circunflexa e 

descendente anterior. 
c) Ramos septais, ramo ventricular e marginal aguda. 
d) Ramo do cone, primeiro ramo diagonal e coronária 

direita distal. 
 

32) Em se tratando de um quadro de trombocitose 
essencial, analisar os itens abaixo: 
 
I - Como resultado, pode ocorrer o aumento do 

hematócrito. 
II - Ocorrência de trombose venosa em locais como veias 

mesentérica, hepática ou porta. 
III - O cromossomo Filadélfia está ausente. 
IV - Embora possa haver uma discreta leucocitose, não 

ocorre a presença de formas mieloides imaturas no 
leucograma, o que auxilia no diagnóstico diferencial de 
leucemia mieloide crônica. 

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

33) São fatores que podem mimetizar uma condição de 
hipertireoidismo primário clínico espontâneo, em função 
do aumento dos níveis séricos de T4 ou T3, EXCETO: 
 
a) Administração de verapamil. 
b) Síndrome de Refetoff. 
c) Cirrose biliar primária. 
d) Porfiria intermitente aguda. 
 

34) São causas relacionadas a um alto risco para 
ocorrência de cardioembolismo na prevenção secundária 
de acidente vascular cerebral, EXCETO: 
 
a) Trombo em ventrículo esquerdo. 
b) Estenose mitral com fibrilação atrial. 
c) Prolapso da válvula mitral. 
d) Mixoma atrial. 
 

35) Em relação ao tratamento medicamentoso da 
esquizofrenia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O uso de antipsicóticos por pelo menos seis meses 

após um episódio agudo reduz aproximadamente pela 
metade o risco de recidiva. 

b) Antipsicóticos típicos são superiores aos atípicos, e, por 
isso, são considerados o tratamento de primeira linha 
na fase aguda da esquizofrenia. 

c) Clozapina é contraindicada em casos de pacientes com 
risco de suicídio. 

d) Em pacientes refratários ao tratamento, os 
antipsicóticos típicos demonstram superioridade em 
relação à clozapina. 
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36) Em relação ao tratamento da dor musculoesquelética, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Inibidores seletivos da cicloxigenase-2 são efetivos, 

mas estão fortemente associados ao aumento no risco 
de acidente vascular cerebral. 

b) Anti-inflamatórios não esteroides não seletivos, como 
diclofenaco e ibuprofeno, são indicados, apesar de 
aumentarem substancialmente o risco absoluto de 
infarto agudo do miocárdio. 

c) Em pacientes com risco elevado de úlcera ou 
sangramento digestivo, como em idosos ou indivíduos 
em uso contínuo de anti-inflamatórios, é contraindicada 
a associação de naproxeno e inibidor de bomba de 
prótons. 

d) Em casos de dores musculares, glicocorticoides 
sistêmicos podem ser utilizados em doses de até 30mg 
de prednisona ou equivalente e por pouco tempo, de 
até duas semanas. 

 

37) Dentre os fármacos listados abaixo, aquele cuja 
administração em mulheres que amamentam requer uma 
avaliação cuidadosa pelo risco de causar neutropenia 
neonatal é o(a): 
 
a) Ciprofloxacino. 
b) Carbamazepina. 
c) Ciclofosfamida. 
d) Sertralina. 
 

38) Sobre os princípios da terapia antimicrobiana, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - O tianfenicol não sofre metabolização hepática e pode 

ser utilizado sem ajustes posológicos em pacientes com 
hepatopatia aguda ou crônica. 

II - O uso de doxiciclina é contraindicado em indivíduos 
com obstrução das vias biliares. 

III - A perfloxacina e a ofloxacina necessitam de reajustes 
de dose para uso em hepatopatas, porém o 
ciprofloxacino apenas requer ajuste de dose na 
vigência de insuficiência hepática grave. 

IV - Quando se decidir pelo emprego da isoniazida em 
doentes com insuficiência hepática grave, ela deve ser 
administrada em metade da dose usual. 

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

39) Em relação ao zumbido (percepção de um som sem 
estímulo acústico externo), segundo GUSSO, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Dentre as diversas etiologias implicadas, as primárias 

da orelha interna são as mais prevalentes. Pessoas 
com zumbido apresentam algum grau de hipoacusia 
sensorioneural em mais de 80% dos casos, 
especialmente em altas frequências. 

(---) A aterosclerose de carótidas é a causa mais 
frequente de zumbido pulsátil de causa vascular. Na 
ausculta cervical, é frequente a identificação de um 
sopro carotídeo, bem como é frequente o zumbido em 
maiores de 50 anos, diabéticos, dislipidêmicos, 
obesos e tabagistas. 

(---) Na mioclonia dos músculos da caixa timpânica, o 
zumbido costuma ser bilateral, tipo “estalido” e pode 
ser ouvido pelo examinador. Geralmente é suprimido 
com a abertura oral. 

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

40) Dentre os sopros inocentes, o sopro de Still é o sopro 
inocente mais comum. Esse tipo de sopro benigno possui 
como características irradiação limitada e é mais audível 
entre a borda esquerda do esterno e o ápice e deve ser 
diferenciado de condições como: 
 
a) Malformação arteriovenosa. 
b) Estenose pulmonar. 
c) Miocardiopatia obstrutiva hipertrófica. 
d) Estenose dos ramos pulmonares. 
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