
 

 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - RS 

 
EDITAL Nº 02/2015 – SMAD – CONCURSO PÚBLICO  
 
                                                                                                                                                MATUTINO 28/06/2015 
PROVA OBJETIVA (OPÇÃO 1)                                                                   NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
               MÉDICO COMUNITÁRIO PSF 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o poema para responder às próximas oito questões. 
 
Amar 
 Carlos Drummond de Andrade 
 
Que pode uma criatura senão, 
entre criaturas, amar? 
amar e esquecer, 
amar e malamar, 
amar, desamar, amar? 
sempre, e até de olhos vidrados, amar? 
 
Que pode, pergunto, o ser amoroso, 
sozinho, em rotação universal, senão 
rodar também, e amar? 
amar o que o mar traz à praia, 
e o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, 
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? 
 
Amar solenemente as palmas do deserto, 
o que é entrega ou adoração expectante, 
e amar o inóspito, o áspero, 
um vaso sem flor, um chão de ferro, 
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. 
 
Este o nosso destino: amor sem conta, 
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, 
doação ilimitada a uma completa ingratidão, 
e na concha vazia do amor a procura medrosa, 
paciente, de mais e mais amor. 
 
Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa 
amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. 

 
Fonte: http://pensador.uol.com.br/poesias_de_carlos_drummond_de_andrade/2/. Acesso em 20/05/2015. 

 
01. O poema de Drummond envolve o tema Amor. Com isso em mente, considere as seguintes afirmações 
quanto a como o eu lírico encara esse sentimento: 
I – O amor é a única solução para os problemas da vida. 
II – A busca pelo amor não sacia a carência que se tem dele. 
III – O amor constitui um círculo interminável de busca, entrega e frustração. 
IV – Amar ou não é uma escolha que se faz. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I, II e III.  
b) I, III e IV.  
c) I e II. 
d) II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 
02. No texto poético, “sal”, “vaso sem flor”, “chão de ferro”, “ave de rapina” e “peito inerte” são algumas 
das expressões carregadas de sentido figurado, que ajudam transmitir os sentimentos intensos que o eu 
lírico experimenta diante da ação de amar. Assim, dentre os sentimentos que dão o tom ao poema, temos:  
1- Impotência 
2- Frustração 
3- Esperança 
4- Entusiasmo 
Estão de acordo com o exposto: 
a) Apenas o 2. 
b) Apenas 1, 2 e 4. 
c) Apenas 1 e 2. 
d) Apenas 1, 2 e 3. 
e) Apenas 3 e 4. 
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03. Drummond trabalha belamente as palavras ao empregar figuras de linguagem. Na primeira estrofe, 
duas delas produzem o efeito de ações que se sucedem. Identifique a alternativa que compreende essas 
figuras.  
a) Silepse e repetição 
b) Perífrase e reticência 
c) Elipse e repetição 
d) Repetição e Retificação 
e) Polissíndeto e Silepse 
 
04. O poeta compôs seu poema utilizando vários recursos, dentre eles, está o processo de formação das 
palavras. Em que alternativa as duas palavras empregadas por ele sofreram o processo da derivação 
imprópria? 
a) olhos - ferro 
b) áspero - inóspito  
c) ingratidão - ser 
d) vidrados - deserto 
e) destino - desamar 
  
05. Na quarta estrofe, o pronome demonstrativo da frase “Este o nosso destino:” é um elemento de coesão 
que  
a) remete diretamente à ideia da inteira estrofe imediatamente anterior à em que ele ocorre, sendo, portanto, 
referencial anafórico. 
b) retoma diretamente a ideia do último verso da primeira estrofe, sendo, portanto, referencial anafórico. 
c) faz a menção da ideia contida na estrofe imediatamente anterior à em que ele ocorre, sendo, portanto, 
referencial catafórico. 
d) faz remissão diretamente à ideia inteira contida nas três estrofes anteriores à em que ele ocorre, sendo, 
portanto, referencial anafórico. 
e) antecipa a ideia transmitida após o sinal de dois pontos até o final da estrofe, sendo, portanto, referencial 
catafórico.  
 
06. Muitas palavras possuem os prefixos latinos in-, im-, i- agregando ao radical o valor semântico de 
sentido contrário, negação, privação, carência. Os três vocábulos cujo significado se encaixam nessa 
situação são: 
a) ilimitada, ingratidão, implícita   
b) ilimitada, infinita, implícita.  
c) ingratidão, implícita, inóspito. 
d) infinita, inóspito, inerte. 
e) ilimitada, infinita, ingratidão. 
 
07. As preposições que integram as locuções em “palmas do deserto”, “vasos sem flor” e “chão de ferro” 
exprimem, respectivamente, relação: 
a) de origem, de falta, de matéria. 
b) de origem, de causa, de instrumento. 
c) de direção, de falta, de matéria. 
d) de direção, de matéria, de instrumento. 
e) de origem, de instrumento, de matéria. 
 
08. As ocorrências de um e uma na terceira estrofe do poema exercem a função de 
a) numeral cardinal. 
b) numeral ordinal. 
c) artigo definido. 
d) pronome relativo. 
e) artigo indefinido. 
                           
09. Em qual das alternativas pelo menos uma das palavras deveria ser obrigatoriamente acentuada? 
a) especifica, indicio 
b) evidencia, dependencia 
c) transito, incomodo 
d) noticia, publico 
e) referencia, policia 
 
10. Há concordância verbal adequada na oração de qual alternativa?  
a) Precisa-se de vendedores especializados em Moda Fitness. 
b) Vende-se filhotes de Border Collie.   
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c) Abriu-se vagas para Operadores de Telemarketing. 
d) Oferece-se oportunidades de emprego para jovens aprendizes. 
e) Aceita-se encomendas de cupcakes. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. A professora, após o intervalo, afirmou: “Não é verdade que todos os alunos do primeiro ano não 
comeram o lanche”. A condição necessária e suficiente para que a afirmação da professora seja 
verdadeira é que seja verdadeira a seguinte proposição: 
a) No máximo um aluno do primeiro ano não comeu o lanche. 
b) Nenhum aluno do primeiro ano não comeu o lanche. 
c) Todos os alunos do primeiro ano comeram o lanche. 
d) Pelo menos um aluno do primeiro ano comeu o lanche. 
e) Nenhum aluno do primeiro ano comeu o lanche. 
 
12. Examine a sequência: 7, 8, 15, 23, 38, ___. O próximo termo dela será: 
a) 41 
b) 45 
c) 56 
d) 61 
e) 65 
 
13. Foi feita uma pesquisa com os 500 alunos de uma escola sobre quais aparelhos tecnológicos eles 
usam no dia a dia. A pesquisa revelou que 380 utilizam smartphone, 200 utilizam computador e 40 não 
utilizam nenhum deles. Analisando os dados da pesquisa, podemos concluir que a quantidade de alunos 
que utilizam somente um desses aparelhos diariamente é: 
a) 120 
b) 260 
c) 340 
d) 460 
e) 580 
 
14. A afirmação “Amanda é loira, ou Beatriz não é morena, ou Carla é ruiva” é falsa. Então segue-se que é 
verdade que: 
a) Amanda é loira, e Beatriz não é morena, e Carla é ruiva. 
b) Amanda não é loira, e Beatriz é morena, e Carla não é ruiva. 
c) Amanda não é loira, ou Beatriz não é morena, ou Carla não é ruiva. 
d) Amanda não é loira, e Beatriz não é morena, e Carla não é ruiva. 
e) Amanda não é loira, ou Beatriz é morena, ou Carla não é ruiva. 
 
15. No lançamento do livro de Leda, todos os que foram ao coquetel de lançamento estiveram antes na 
palestra sobre o livro.  
Como nem todos os convidados de Leda estiveram na palestra, conclui-se a respeito deles que: 
a) Pelo menos um dos convidados não foi ao coquetel de lançamento do livro de Leda. 
b) Todos foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e alguns não foram à palestra sobre o livro. 
c) Alguns foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda, mas não foram à palestra sobre o livro. 
d) Alguns foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e nenhum foi à palestra sobre o livro. 
e) Todos foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e nenhum foi à palestra sobre o livro. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. O desenvolvimento econômico brasileiro, nos últimos anos, tornou-se um atrativo para uma série de 
imigrantes, principalmente de países vizinhos, que vieram tentar mudar a realidade a qual estavam 
inseridos. No entanto, dados da Polícia Federal evidenciam um aumento de imigrantes ilegais nos grandes 
centros brasileiros. A saúde é uma política de Estado e direito a qualquer cidadão.  
Quanto ao caso hipotético a seguir, qual diretiva não pode ser aplicada em relação às Diretrizes do 
Sistema Único de Saúde? 
“Paciente de 35 anos, homem, oriundo do continente africano, na região subsaariana, imigrante ilegal, está 
no país há 3 anos, trabalha como ambulante na região metropolitana de Rio Grande. Apresenta alteração 
na pressão arterial e é orientado pelo farmacêutico a procurar atendimento médico, pois está com níveis 
pressóricos elevados. Não possui condições sociais para atendimento na rede privada, mas fica sabendo 
que há atendimento na rede pública do município e que necessita obter o Cadastro do Usuário do Sistema 
Único de Saúde. Recebe ainda a informação que somente cidadãos brasileiros têm direito à cobertura 
integral da atenção a saúde, não podendo então ser atendido até a regularização de sua situação de 
imigrante.”  
a) Equidade 
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b) Universalidade 
c) Integralidade 
d) Regionalização 
e) Hierarquização 
 
17. O Sistema Único de Saúde é organizado e hierarquizado por legislações próprias.  
Assinale a alternativa que é considerada a “porta de entrada” do sistema: 
a) Homem de 62 anos, ex-tabagista, vai à Unidade de Saúde da Família e Comunidade para investigação de 
quadro de tosse crônica.  
b) Homem de 36 anos, quadro valvulopatia reumática em segmento do Ambulatório de Cardiologia há 2 anos. 
c) Mulher de 19 anos, assintomática, que vai ao Ambulatório de Ginecologia em segmento de prevenção ao 
Câncer de colo uterino. 
d) Mulher de 52 anos, internada em um hospital secundário após colicistectomia eletiva. 
e) Criança de 10 anos, em observação em um Pronto Atendimento após quadro de queda, da própria altura, 
durante uma brincadeira, diagnosticado com TCE leve e assintomática.  
 
18. Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. 
 

 
a) A mortalidade infantil sofreu um decréscimo graças à política de planejamento familiar. 
b) A mortalidade infantil continua alta, mesmo com a queda significativa de seus dados, graças ao aumento da 
escolaridade e da urbanização. 
c) O decréscimo da taxa de Mortalidade Infantil foi graças a uma série de medidas de promoção a saúde 
elaborada com apenas planejamento e ampliação da rede de vacinação. 
d) A queda da taxa de Mortalidade Infantil foi notória, porém está aquém do desejado. Foi graças a uma série de 
medidas e execuções de atividade conjuntas de promoção a saúde, ampliação da rede de saneamento básico, 
universalização do atendimento à criança e outras medidas com a integração da população, governo e entidades 
diversas. 
e) A queda da mortalidade infantil foi graças à redução da taxa de natalidade do país. 
 
19. Assinale a assertiva que se relaciona corretamente ao seguinte enunciado: 
Trata-se de uma doença de notificação compulsória, sendo que o Brasil antecipou em três anos as metas 
dos Objetivos do Milênio. Na última década, conforme o Ministério da Saúde, o país reduziu em 22,8% a 
incidência de casos novos e a mortalidade em 20,7%.  
a) Dengue 
b) Hanseníase 
c) Leptospirose 
d) Sarampo 
e) Tuberculose 
  
20. Mulher de 43 anos, trabalhadora de um frigorífico, chega à unidade de saúde com ferimento em mão 
esquerda há dois dias. Foram realizadas medidas de emergência e sutura. Não apresentou lesão grave ou 
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incapacitante. Ao examinar, o médico da unidade avalia que o ferimento está em boas condições e solicita 
a carteirinha de vacinação da paciente. Sabe-se que ela trabalha no setor de vísceras e está usando 
antibióticos prescritos pelo médico do trabalho. A paciente entrega a carteira de vacina, e o profissional 
depara-se com a seguinte situação: 
Vacina Dupla Adulto tomada no ano de 2008; 
Vacina para Influenza tomada em 2014; 
Vacina para Hepatite B tomada, a última dose, em 2008; 
Vacina para Febre Amarela tomada em 2004. 
Sabendo que o caso ocorreu no ano de 2015, assinale a alternativa correta, embasado no Programa 
Nacional de Imunização. 
a) A paciente não necessita de reforço vacinal, pois suas vacinas estão atualizadas. 
b) A paciente necessita tomar apenas a vacina para Febre Amarela. 
c) A paciente necessita de reforço da Dupla Adulto, atualizar a dose para Febre Amarela e ser orientada quanto a 
importância de avaliar a soro-conversão para Hepatite B. 
d) A paciente necessita tomar a vacina Dupla Adulto após o término do antibiótico, pois o medicamento atrapalha 
o processo de imunização desse tipo de vacina. 
e) A paciente tem de atualizar todo o calendário vacinal, pois é considerada membro da população de risco. 
 
21. Assinale a alternativa com o nome da droga de primeira escolha para um paciente com quadro de 
insuficiência cardíaca com o perfil frio e úmido que não respondeu às medidas iniciais.  
a) Adrenalina 
b) Noradrenalina 
c) Dopamina 
d) Deslanosídeo 
e) Dobutamina 
 
22. A multi-aplicabilidade de diversas drogas em diferentes moléstias vem se ampliando com os estudos 
científicos. A utilização de psicotrópicos em uma série de doenças, além da própria depressão, torna-se 
corriqueira na carreira médica.  
Assinale a alternativa que contenha o psicotrópico utilizado para o quadro de náusea antecipatória. 
a) Setralina 
b) Fluoxetina 
c) Amitriptilina 
d) Lorazepam 
e) Citalopram 
 
O caso clínico a seguir está relacionado com as próximas três questões. 
Mulher de 29 anos, do lar, casada, dá entrada em um consultório da Unidade Básica de Saúde por 
demanda espontânea, pois encontra-se com a queixa de mal estar generalizado, fraqueza, náusea e 2 
episódios eméticos há 2 dias. Paciente era previamente hígida. Possui um filho de 4 anos; com amenorreia 
há 50 dias. Ao exame físico está em regular estado geral, desidratada +2/4, descorada +/4, Frequência 
Cardíaca de 89 batimentos por minuto, Frequência Respiratória de 17 incursões respiratórias por minuto. 
Perfusão periférica de 3 segundos. Temperatura axilar de 35o C. Saturação 92% em ar ambiente. Pressão 
arterial de 100x50 mmHg. Extremidades frias. Pulsos filiformes. Aparelho cardíaco e respiratório sem 
alteração no momento. Abdome plano, com ruídos diminuídos, paciente refere incômodo à palpação 
profunda em abdome inferior, sem outras alterações. Neurológico preservado e marcha preservada. 
A unidade de saúde possui uma sala de estabilização por estar em uma região periférica e dispõe de teste 
rápido para gravidez, fita para exame de urinária, glicosímetro, cristaloides, uma caixa com alguns 
antieméticos venosos e analgésicos e oxigênio. 
 
23. Trata-se de um quadro de choque Grau I. Qual a conduta imediata a ser tomada? 
a) Dois acessos venosos calibrosos, iniciar a infusão de cristaloides, solicitar teste de gravidez e solicitar 
transferência para o serviço secundário. 
b) Solicitar um exame de urina e outros exames, prescrever um antiemético e um ansiolítico. Solicitar retorno após 
exames prontos. 
c) Prescrever uma ampola de metoclopamida e dipirona intramuscular e orientá-la a tomar água. 
d) Prescrever para que ela compre um antiemético e liberá-la para terminar logo o expediente. 
e) Deixá-la de repouso na sala de estabilização, em observação, para assim tomar uma conduta. 
 
24. O médico fez a conduta inicial que foi assinalada na questão 23, e 2 horas depois a paciente apresenta 
intensificação da dor abdominal, febre de 39o C e eliminação vaginal fétida. Qual o provável diagnóstico?  
a) Abdome agudo obstrutivo 
b) Dismenorreia 
c) Abdome agudo inflamatório 
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d) Abdome agudo isquêmico 
e) Sepse de foco ginecológico-obstétrico 
  
25. Após estabilização, enquanto o médico aguarda a chegada do transporte para o serviço de referência, 
a paciente relata que tinha suspeita de estar grávida e que havia, há 2 dias, procurado um médico em uma 
clínica clandestina de aborto para avaliá-la e realizar o aborto. Com base nessa informação, o médico 
realiza o exame ginecológico. O canal vaginal encontra-se hiperemiado, doloroso à introdução do 
espéculo, o colo uterino encontra-se aberto, friável com eliminação de secreção purulenta e 
sanguinolenta. Ao toque vaginal, a paciente apresenta dor à manipulação bimanual, com aumento do 
volume uterino e com volume à palpação de fundo de saco. Com este quadro, o médico a encaminha para 
o serviço de ginecologia e obstetrícia de referência, por se tratar de:  
a) Aborto espontâneo 
b) Aborto iminente  
c) Aborto induzido  
d) Aborto natural 
e) Abortamento terapêutico 
 
26. Paciente de 82 anos, portador de valvulopatia crônica, sendo submetido a valvuloplastia mitral há 10 
anos e em acompanhamento médico também há 10 anos. Vem ao consultório da Unidade Básica de Saúde 
com quadro de ortopneia e dispneia aos médios esforços há um mês. Durante a consulta, o Generalista 
deparou que o paciente não toma as medicações prescritas. Ao examiná-lo, deparou-se com apenas estes 
achados do exame físico: PA: 140x90 mmHg, FC 110 BPM, FR: 29 IRPM, estertores finos em base de tórax, 
bulhas rítmicas em 2 tempos com sopro holossistólico em foco mitral +4/6, Hepatomegalia a 4cm do 
rebordo costal direito e edema +1/4 mole e frio.  
Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta que o generalista deve tomar. 
a) Encaminhar imediatamente ao cardiologista, pois trata-se de um caso que deve ser conduzido apenas pelo 
especialista. 
b) Encaminhar imediatamente o paciente para um pronto-socorro, por causa do risco iminente de morte do 
paciente pelos mais diversos fatores. 
c) Solicitar exames laboratoriais, ecocardiograma transtorácico, eletrocardiograma, entrar com diuréticos de alça e 
poupador de potássio, betabloqueador e planejar a otimização da medicação. Programar retorno para 
acompanhamento. 
d) Encaminhar para o nefrologista por se tratar de um quadro de insuficiência renal, pois é impossível de ser 
tratado pelo generalista.  
e) Reforçar a importância de tomar a medicação prescrita pelo médico e encaminhá-lo para unidade de referência, 
pois trata-se de um caso impossível de ser tratado na unidade de saúde. 
  
27. Paciente de 22 anos, usuário de drogas injetáveis, vem à unidade de saúde com quadro de febre 
persistente, presença de nódulo de Osler, hemorragia conjuntival sem trauma, manchas de Roth, sudorese 
noturna e surgimento de um sopro cardíaco que não existia anteriormente. Trata-se de um caso suspeito 
de endocardite.  
Quantos, dos critérios Duke, são positivos para o caso apresentado?  
a) 1 maior e 3 menores 
b) 2 maiores e 2 menores 
c) 2 maiores e 5 menores 
d) 1 maior e 1 menor 
e) 1 maior e 5 menores 
 
28. Mulher de 29 anos, com IMC 35 kg/m2, com quadro de edema em perna direita associado à piora das 
varizes, dor em panturrilha direita e instabilidade ao pôr o pé no chão, em razão da dor. A paciente 
apresenta fortes indícios clínicos para trombose venosa profunda.  
Assinale a alternativa que apresenta os critérios para fechar o diagnóstico. 
a) Critérios de Hestia 
b) Critérios de Maddrey 
c) Critérios de Kocher 
d) Critérios de Wells 
e) Critérios de Pádua 
 
O caso a seguir está relacionado com as próximas três questões. 
 
José Roberto, pardo, 55 anos, trabalha com comércio informal em uma oficina mecânica em frente a sua 
casa, tabagista com alta carga tabágica, vem ao consultório com quadro de queda do estado geral, 
dispneia aos médios esforços, tosse produtiva com escarro amarelo de grande monta e febre com 4 dias 
de evolução. Ao exame, observa-se um paciente obeso, discreto esforço respiratório, tórax em tonel, 
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presença de estertores creptantes finos e sibilos difusos e esparsos, saturação de oxigênio de 92% em ar 
ambiente. Possui antecedente familiar de cardiopatia, neoplasia de próstata (pai) e diabetes. 
 
29. A esposa de José Roberto está em tratamento para tuberculose, sabendo que ele foi submetido a 
tratamento de profilaxia oferecido pela secretaria municipal de saúde há três meses. Dessa forma, qual o 
principal agente etiológico deste quadro pneumônico? 
a) Staphylococcus aureus 
b) Staphylococcus epidermidis 
c) Streptococcus pyogenes 
d) Staphylococcus anginosus 
e) Streptococcus pneumoniae 
 
30. Qual é a melhor opção para tratamento empírico para o quadro destacado, embasado nas Diretrizes 
Brasileiras da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia? 
a) Amoxicilina com Metronidazol 
b) Amoxacilina com Clavulanato associado a Azitromicina 
c) Clindamicina 
d) Penicilina Benzatina 
e) Cefalexiina 
 
31. Após tratamento, apresentando melhora clínica, paciente retorna para acompanhamento médico com 
receio do diagnóstico tardio para neoplasia.  
Assinale a alternativa que contenha o tipo de tumor menos provável para o perfil epidemiológico deste 
paciente. 
a) Pulmão – adenocarcinoma 
b) Estômago – carcinoma espinocelular 
c) Próstata – Adenocarcinoma 
d) Cabeça e pescoço – carcinoma espinocelular 
e) Leucemia Mieloide Aguda 
  
32. Diarreias agudas são uma das principais causas de morte em menores de cinco anos, principalmente 
em regiões periféricas no Brasil, devido a condições precárias de saneamento básico.  
Assinale a alternativa que contém o agente etiológico pertencente ao Reino Protozoa, causador de diarreia 
aguda. 
a) Shigella dysenteriae 
b) Escherichia colli 
c) Giardia lamblia 
d) Capylobacter coli 
e) Calicivírus 
 
33. Mulher com 30 anos vem à consulta com quadro de cefaleia hemicraniana de localização variável, 
pulsátil, que repete mensalmente durante a fase pré-menstrual, associado à náusea e alucinação visual. 
Apresenta melhora parcial ao repouso em local escuro. Não apresenta alteração em exame físico e de 
imagem (solicitado recentemente).  
Assinale a alternativa que contenha o diagnóstico mais provável. 
a) Cefaleia em Salva 
b) Migrânea 
c) Cefaleia tensional 
d) Cefaleia idiopática 
e) Cefaleia histamínica 
 
34. Homem de 28 anos dá entrada ao consultório, por encaixe, com quadro de dor tipo cólica em flanco 
esquerdo, de moderada a forte intensidade, cíclica, com irradiação para testículo e, associado à náusea, 
sudorese, sem melhora ao uso de analgésico simples, e piora ao urinar. Este quadro sugere: 
a) Diverticulite 
b) Litíase biliar 
c) Úlcera péptica 
d) Tumor de pâncreas  
e) Cólica nefrética  
 
35. Paciente de 23 anos, com quadro de petéquias e pequenas equimoses em diversas regiões do corpo, 
vem ao consultório para investigar. Apresentou quadro gripal há 30 dias com melhora espontânea após 5 
dias do início do quadro. Nega outros sintomas e história familiar de neoplasia. 
Assinale a alternativa que apresenta o exame de escolha para determinação diagnóstica para esse caso. 
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a) Tempo de protrombina 
b) Tempo de tromboplastina parcial ativada 
c) Fator V de Leiden 
d) Hemograma 
e) Anticoagulante lúpico 
 
36. Criança de 6 anos, com quadro de palidez cutânea, sinal da bandeira, unhas quebradiças e quadro de 
pica. Este quadro sugere 
a) Anemia megaloblástica. 
b) Anemia ferropriva. 
c) Talassemia. 
d) Beribéri. 
e) Leucemia. 
 
Responda às próximas duas questões com base no seguinte quadro apresentado por um paciente. 
 
Paciente de 50 anos, com antecedente de gastrectomia radical há 20 anos por decorrência de úlcera, vem 
ao consultório com hemograma de rotina, e o médico depara com os seguintes dados:  
Hemoglobina de 10g/dl Hematocrito de 34% VCM 132 RDW 19% série branca normal. 
Ferritina 31 ng Ferro sérico 30 µg 
 
37. Trata-se de um caso de anemia carencial, secundária ao procedimento operatório. Qual é a medicação 
a ser utilizada para esse paciente, para reposição de ferro? 
a) Sais de ferro parenteral 
b) Sais de ferro na dieta 
c) Sais de ferro comprimido 
d) Sais de ferro gotas 
e) Aumento da ingesta de alimentos de origem vegetal com folhas escuras. 
 
38. Quanto à alteração do volume corpuscular, qual a melhor alternativa terapêutica para esse caso? 
a) Tiamina 
b) Ácido fólico 
c) Cobalamina 
d) Tocoferol 
e) Calecalciferol 
  
39. Rapaz de 28 anos, portador de rinite, em sua viagem de férias ao nordeste brasileiro, foi saborear um 
prato típico da culinária regional. Minutos após o consumo, iniciou hiperemia em face e formação de 
placas pruriginosas de distribuição bizarra. Foi imediatamente ao médico. Não apresentava outros 
sintomas ou sinais de gravidades.  
Assinale a alternativa que contém a melhor conduta como primeira escolha. 
a) Prometazina 
b) Ranitidina 
c) Dexclorfeniramina 
d) Hidrocortisona 
e) Adrenalina 
 
40. Assinale a alternativa que contém a escala de triagem inicial para acidente vascular encefálico 
preconizado pela AHA (American Heart Association) para paciente consciente. 
a) Glasgow 
b) NIH 
c) Ottawa 
d) Ramsay 
e) Cincinnati 
 
RASCUNHO 




