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MÉDICO CLÍNICO GERAL  
20 HORAS 

 
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 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos  

10 
10 
20 

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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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Passados dez anos da euforia do eucalipto no Rio 

Grande do Sul, provocado pelo anúncio de três 
megaprojetos de indústrias de celulose, produtores 
incentivados _____ investir na silvicultura estão agora 
diante de um impasse: continuar ou não apostando no 
sonho abalado pela desistência de duas empresas. 

Mesmo com o recuo da Votorantim Celulose e 
Papel e da Stora Enso, agricultores ainda demonstram 
vontade de seguir plantando florestas, motivados pela 
esperança de novos negócios e dos altos rendimentos da 
produção – cada vez mais integrada _____ criação de 
gado. 

No Sul e na Campanha gaúcha, 229 produtores 
que assinaram contratos com a Votorantim entre 2005 e 
2008, assumidos mais tarde pela Fibria (resultado da 
fusão da Votorantim com a Aracruz), começaram neste 
ano _____ ver os eucaliptos serem cortados pela 
empresa. 

A partir de 2012, quando completou sete anos do 
primeiro ciclo do programa Poupança Florestal, a indústria 
pagou 75% do valor equivalente ao rendimento da 
madeira e pediu mais três anos para quitar o restante e 
iniciar a extração em 13,6 mil hectares cultivados. Os 
eucaliptos são levados ao porto de Rio Grande e 
embarcados em navios de cabotagem com destino ao 
Espírito Santo – onde a Fibria tem uma fábrica de celulose 
em Barra do Riacho (ES), a 70 quilômetros da capital 
Vitória. 

“Mais da metade dos produtores da região mostra 
disposição de continuar na atividade. Mas hoje existem 
outros fatores que não existiam em 2005, como a 
valorização da soja e da pecuária” – afirma o agrônomo 
Evair Ehlert, assistente técnico da Emater na região de 
Pelotas. 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/campo-e-lavoura/... - adaptado. 

 

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

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Quanto ao pagamento aos produtores, as empresas 

pagaram o montante de 100% sem parcelar. 
II - Atualmente, se comparado com 2005, há valorização 

da soja e da pecuária. 
III - Fibria é o nome da empresa que surgiu a partir da 

união entre Votorantim e Aracruz, e uma das fábricas 
de celulose localiza-se no Estado do Espírito Santo. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

3) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo: 
 
No 1º parágrafo, o texto suscita uma dúvida em relação ao 
prosseguimento do plantio de eucalipto pelos produtores 
(1ª parte). O 2º parágrafo apresenta um posicionamento 
dos produtores favorável a continuar plantando florestas 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

4) Quanto ao emprego dos porquês, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Sabe-se o porquê de tanta violência no Brasil 

atualmente. 
II - Gostamos de nosso trabalho porque é divertido. 
 
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. 
 

5) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado 
introduz uma oração que indica oposição em relação à 
ideia anterior: 
 
a) Tentei chegar mais cedo à universidade, mas o ônibus 

atrasou. 
b) Não fique com medo, pois te protegerei sempre. 
c) Eu não desisto de estudar mesmo que as dificuldades 

sejam muitas. 
d) A viagem ocorreu conforme o planejado. 
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6) Sobre a acentuação das palavras, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Gérmens. 
b) Hífenes. 
c) Abdômens. 
d) Pólens. 
 

7) Assinalar a alternativa em que o verbo sublinhado 
encontra-se conjugado no tempo pretérito imperfeito, no 
modo indicativo: 
 
a) Elas trocaram os calçados antes de adentrar o salão de 

festas. 
b) Aprendemos a trabalhar ainda criança. 
c) Ele conseguirá se formar graças à ajuda de seus pais. 
d) Sempre costurávamos roupas de bonecas na infância. 
 

8) Acerca das vozes verbais, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) A escolha das obras será realizada pelos professores 

competentes. 
(2) O diretor abrirá a escola mais cedo. 
(3) O rapaz cortou-se com o caco de vidro. 
 
(...) Voz ativa. 
(...) Voz passiva. 
(...) Voz reflexiva. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

9) Em relação à concordância, analisar os itens abaixo: 
 
I - Não o vejo faz três meses. 
II - Devem haver cinco premiados. 
 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Somente o item I está correto. 
 

10) Em relação à ortografia das palavras, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Equinó____io. 
Sobe____o. 
Embrio___enia. 
 
a) s - g - j 
b) c - j - g 
c) ss - j - j 
d) s - g - g 
  
  

LEGISLAÇÃO 

 
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. 
 

11) Com base na Constituição Federal, no que dispõe 
sobre os direitos individuais e coletivos, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos. 

(---) O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, 
assim como o que ficar preso além do tempo fixado na 
sentença. 

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

12) Com base na Constituição Federal, em relação aos 
brasileiros natos e naturalizados, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Brasileiros natos. 
(2) Brasileiros naturalizados. 
 
(---) Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 

brasileira, exigidas aos originários de países de língua 
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto 
e idoneidade moral. 

(---) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, 
residentes na República Federativa do Brasil há mais 
de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, 
desde que requeiram a nacionalidade brasileira.  

(---) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil. 

 
a) 1 - 2 - 1. 
b) 2 - 1 - 2. 
c) 1 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1. 
 

13) Segundo a Constituição Federal, é livre a associação 
sindical. Com base nisso, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado 

a sindicato. 
b) É obrigatória a participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho. 
c) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, exceto em 
questões judiciais ou administrativas. 

d) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado 
nas organizações sindicais. 
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14) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
considerando-se o que dispõe o capítulo sobre as 
competências, analisar a sentença abaixo: 
 
O Município pode celebrar convênios com a União, 
Estado, Municípios, entidades e instituições, mediante a 
autorização da Câmara Municipal, para a execução de 
suas leis, serviços e decisões, bem como para a execução 
encargos análogos dessas esferas (1ª parte). O Município 
não poderá criar mecanismos fiscais para evitar a evasão 
de receitas tributárias, abrangendo as atividades 
primárias, secundárias e terciárias (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. 
 

15) Segundo a Lei Orgânica do Município, a Lei Orgânica 
pode ser emendada mediante proposta:  
 
I - De Vereadores. 
II - Do Prefeito. 
III - Dos eleitores do Município. 
 
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. 
 

16) Com base na Lei Orgânica do Município, marcar C 
para as atribuições que competem privativamente ao 
Prefeito, E para as que não competem e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Representar o Município, judicial e extrajudicialmente. 
(---) Nomear e exonerar os secretários municipais, os 

diretores de autarquias e departamento, além de 
titulares de instituições de que participe o Município na 
forma da lei. 

(---) Solicitar auxílio dos órgãos de segurança do Estado 
para a garantia do cumprimento de seus atos. 

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

17) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, o servidor estável só perderá o cargo: 
 
I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
II - Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 

III - Mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 

 
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. 
 

18) Considerando-se o que dispõe o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município sobre a readaptação, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A readaptação será efetivada em cargo de igual 

padrão de vencimento ou inferior. 
(---) É o retorno do servidor estável ao cargo 

anteriormente ocupado. 
(---) Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as 

atribuições do cargo indicado, até o regular 
provimento. 

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

19) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A função de confiança é instituída por lei para atender 
atribuições de direção, chefia e assessoramento, que 
justifiquem o provimento por cargo em comissão 
(1ª parte). A função de confiança, a ser exercida 
exclusivamente por servidor público efetivo, poderá 
ocorrer sob a forma de função gratificada (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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20) Com base no que dispõe o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município em seu capítulo sobre 
os vencimentos, analisar os itens abaixo: 
 
I - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 

seguintes vantagens: indenização, gratificações e 
adicionais, prêmio por assiduidade e auxílio para 
diferença de caixa. 

II - As indenizações se incorporam ao vencimento ou 
provento para qualquer evento. 

III - Os acréscimos pecuniários não serão computados 
nem calculados para fim de concessão de acréscimos 
ulteriores.  

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Em conformidade com a Constituição Federal, analisar 
a sentença abaixo: 
 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (1ª parte). São de 
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado 
(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. 
 

22) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 
da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir 
a presença, junto à parturiente, de ______ 
acompanhante(s) durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato. 
 
a) quatro 
b) um 
c) três 
d) dois 
 

23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, analisar a 
sentença abaixo: 
 
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 (1ª parte). 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 (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. 
 

24) Segundo a Portaria nº 1.271/14, para fins de 
notificação compulsória de importância nacional, serão 
considerados os seguintes conceitos, entre outros: 
 
I - Agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do 

indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, 
abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada. 

II - Doença: enfermidade ou estado clínico, 
independentemente de origem ou fonte, que represente 
ou possa representar um dano significativo para os 
seres humanos. 

 
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. 
 

25) Considerando-se 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 obrigatória para os 

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

(---) A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória não pode 
ser realizada à autoridade de saúde por qualquer 
cidadão que deles tenha conhecimento. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
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26) De acordo com o Código de Ética Profissional, no que 
dispõe sobre a remuneração profissional, é vedado ao 
Médico: 
 
a) Ajustar previamente com o paciente o custo estimado 

dos procedimentos. 
b) Apresentar separadamente seus honorários quando 

outros profissionais participarem do atendimento ao 
paciente. 

c) Manter a integralidade do pagamento. 
d) Oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por 

paciente encaminhado ou recebido, bem como por 
atendimentos não prestados. 

 

27) Em relação à Atenção Básica, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - É desenvolvida com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, próxima da vida das 
pessoas. 

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

III - Considera o sujeito em sua singularidade e inserção 
sociocultural, buscando produzir a atenção integral. 

 
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. 
 

28) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 33 - Saúde 
da Criança: crescimento e desenvolvimento, o principal 
objetivo da primeira visita domiciliar ao recém-nascido e à 
sua família é: 
 
a) Desestimular o desenvolvimento da parentalidade. 
b) Ignorar sinais de depressão puerperal. 
c) Possibilitar ou fortalecer o vínculo das famílias com as 

equipes de saúde. 
d) Promover o aleitamento materno exclusivo apenas até 

o quarto mês de vida. 
 

29) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 19 - 
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, a alteração 
vocal é inerente à idade e deve ser compreendida como 
parte do processo de envelhecimento normal do indivíduo 
e não como um transtorno, embora, muitas vezes, seja 
difícil estabelecer o que é normal e o que é doença. 
Pesquisas revelam que um indivíduo que segue as 
orientações de saúde vocal durante sua vida pode 
minimizar as possíveis dificuldades decorrentes do avanço 
da idade. Com base nisso, assinalar a alternativa que 
apresenta uma orientação CORRETA quando da 
comunicação com uma pessoa idosa: 
 
a) Procurar gritar ou falar com esforço. 
b) Articular bem as palavras. 
c) Procurar competir com outras vozes ou ruídos do 

ambiente. 
d) Procurar falar durante caminhada intensa, corrida ou 

ginástica, pois isso facilita a respiração solta e livre. 
 

30) Com base na NR 32, analisar a sentença abaixo: 
 
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO deve estar à disposição dos trabalhadores, bem 
como da inspeção do trabalho (1ª parte). Em toda 
ocorrência de acidente envolvendo risco biológico, com ou 
sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a 
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (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. 
 

31) São condições relacionadas ao aumento da dosagem 
de pré-albumina, EXCETO: 
 
a) Insuficiência renal. 
b) Doença de Hodgkin. 
c) Hiperatividade suprarrenal. 
d) Fibrose cística. 
 

32) A dosagem laboratorial do marcador CA19.9 NÃO é 
indicada para: 
 
a) Rastreamento para câncer de pâncreas. 
b) Auxílio no segmento clínico de pacientes operados por 

câncer de pâncreas. 
c) Auxílio no acompanhamento de pacientes com câncer 

de pâncreas metastático. 
d) Auxílio na avaliação diagnóstica de lesões 

pancreáticas. 
 

33) Sobre os marcadores sorológicos da coinfecção 
aguda pelos vírus da hepatites B e D, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Anti-HBc IgM positivo. 
(---) HDVAg negativo. 
(---) HBV DNA positivo. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

34) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
No adulto, de constituição média, existem mais de 700g 
de fósforo: 80% do fósforo total encontra-se no(s) 
__________________. No líquido extracelular, o fósforo é 
encontrado numa concentração de ___________. 
 
a) ossos - 4 a 7mg/dL 
b) músculo esquelético - 4 a 7mg/dL 
c) ossos - 5 a 8mg/dL 
d) ossos - 2,7 a 4,5mg/dL 
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35) As hiperbilirrubinemias hereditárias são um grupo de 
síndromes no qual a hiperbilirrubinemia ocorre como uma 
anormalidade bioquímica isolada. Sobre a Síndrome de 
Crigler-Najjar, analisar os itens abaixo: 
 

I - É subdividida em tipo I e tipo II. 
II - Ocorre aumento da bilirrubina indireta. 
III - Resulta de mutações no UGT1A1. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I.  
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

36) Dentre as situações clínicas a seguir, é considerada 
uma contraindicação absoluta para a realização de 
pericardiocentese: 
 

a) Plaquetopenia < 50.000/mm
3
. 

b) Coagulopatia. 
c) Dissecção aórtica. 
d) Terapia anticoagulante. 
 

37) São contraindicações relativas para a realização de 
punção-biópsia hepática: 
 

I - Ascite. 
II - Hemofilia. 
III - Suspeita de cisto hidático hepático. 
IV - Obstrução biliar extra-hepática. 
 

Estão CORRETOS: 
 

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

38) Em relação à avaliação das infecções dos seios 
paranasais, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 

(---) As sinusites agudas são definidas como aquelas com 
duração inferior a quatro semanas e representam a 
grande maioria dos casos. A maior parte do 
diagnóstico é feita em ambulatório, ocorrendo a 
doença, principalmente, como consequência de uma 
infecção respiratória aguda (IRA) viral precedente. 

(---) As sinusites crônicas são definidas como aquelas 
com duração superior a quatro semanas e 
representam a grande maioria dos casos. A cura pode 
ser alcançada na maior parte dos casos, após três a 
quatro ciclos de antibióticos (geralmente 12 semanas). 

(---) A maioria dos pacientes com diagnóstico clínico de 
rinossinusite aguda apresenta melhora após o 
tratamento. A conduta inicial consiste, primariamente, 
em um ciclo de antibióticos com escolha orientada por 
antibiograma com duração de três semanas. 

 

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

39) Considerando-se os fundamentos da farmacocinética, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Biodisponibilidade. 
(2) Volume de distribuição.  
(3) Clearance. 
 
(---) Relaciona a quantidade de droga no corpo com a 

concentração de droga no plasma. 
(---) A fração da dose total da droga, que de fato alcança a 

circulação sistêmica, partindo do sítio de 
administração. 

(---) Medida do volume de plasma livre de droga por 
unidade de tempo. 

 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 2 - 3. 
 

40) Os padrões radiológicos que estão relacionados ao 
diagnóstico radiológico de pneumonite em organização 
criptogênica são: 
 
I - Consolidação difusa bilateral, com áreas de opacidade, 

tipo vidro fosco, visíveis na tomografia computadorizada 
de alta resolução (TCAR). 

II - A TCAR revela consolidação subpleural e 
espessamento das paredes brônquicas com dilatação. 

III - Pulmões com volumes normais. 
IV - A radiografia do tórax característica revela doença 

intersticial e parenquimatosa com infiltrados discretos 
periféricos alveolares em vidro fosco. 

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