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EMPREGO PÚBLICO:
MÉDICO 40 HORAS

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 06;  Matemática: 07 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 14; Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o trecho literário a seguir, extraído 
de um dos romances do escritor brasileiro Lima 
Barreto, para responder às próximas questões.

“É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, 
do que querer mascará-la em explicações que a 
nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele 
imediatamente, e para as quais as justificações com 
argumentos de ordem especial não fazem mais do 
que embrulhá-las, obscurecê-las a mais não poder”.

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
afirmar que o autor:

a) argumenta que o povo simples é incapaz de 
compreender explicações complexas.
b) denuncia a fragilidade da chamada “lógica 
comum”, tão suscetível ao erro.
c) elogia a capacidade de certos oradores de 
convencer o seu público-alvo.
d) tece uma crítica ao costume de fingir saber o que 
de fato não se sabe.
_________________________________________
02. Analise as alternativas a seguir e marque 
a que indica APENAS palavras paroxítonas que 
aparecem no texto.

a) querer - fazem - poder.
b) comum - repele - especial.
c) lógica - ignorância - explicações.
d) decente - argumentos - ordem.
_________________________________________
03. No trecho “que a nossa lógica comum, 
quotidiana, de dia a dia, repele imediatamente”, o 
pronome “que” retoma no texto a palavra:

a) Explicações.
b) Ignorância.
c) Justificações.
d) Mistério.
_________________________________________
Considere a seguinte reflexão, extraída de um 
dos livros do escritor francês Marcel Proust, para 
responder às próximas questões.

“O amor - e, por conseguinte, o temor - da multidão 
constitui um dos mais poderosos móveis entre 
todos os homens, quer procurem agradar aos 
outros ou espantá-los, ou então mostrar-lhes que 
os desprezam. No solitário, a reclusão, ainda que 
absoluta e até o fim da vida, tem muitas vezes por 
princípio um amor desregrado da multidão e tanto 
mais forte do que qualquer outro sentimento, que 
ele, não podendo obter, quando sai, a admiração da 
porteira, dos transeuntes, do cocheiro ali estacionado, 
prefere jamais ser visto e renunciar por isso a toda 
e qualquer atividade que obrigue a sair para a rua”.

04. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
considerar que o seu autor enfatiza:

a) o individualismo e o egoísmo típicos das pessoas 
solitárias.
b) o caráter paradoxal da situação que conduz o 
solitário à solidão.
c) que o ódio cultivado pela multidão é a principal 
razão da reclusão.
d) a felicidade das pessoas sempre rodeadas por 
seus amigos e familiares.
_________________________________________
05. Logo no início do texto, o autor afirma que há 
algo que “constitui um dos mais poderosos móveis 
entre todos os homens”. Em relação à palavra 
“móveis”, nesse contexto, pode-se afirmar que traz 
o sentido de:

a) força motriz.
b) espécie de projétil.
c) qualquer peça de mobiliário.
d) conjunto de toda a mobília doméstica.
_________________________________________
06. Logo na primeira oração do texto, o autor faz 
uso da locução conjuntiva “por conseguinte”, a qual 
expressa, sobretudo, uma noção de:

a) adversidade.
b) conclusão.
c) alternância.
d) indefinição.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Um sistema de equações possui um ou mais 
“conjuntos-solução”. Qual a soma entre os valores 
do conjunto-solução composto apenas por números 
negativos do sistema abaixo?

a) – 3.
b) – 5
c) – 6
d) – 8
_________________________________________
08. Sobre geometria plana, é CORRETO afirmar 
que:

a) O volume de um cubo é dado pelo comprimento 
de sua aresta ao cubo.
b) A quantidade de diagonais em um polígono é igual 
à metade da quantidade de lados deste polígono.
c) A soma dos ângulos internos de um polígono 
convexo não pode ser igual a 240º.
d) A área de um círculo é dada por C=2.π.R , em que 
R é o raio desse círculo.



2

09. Qual das unidades a seguir pode representar 
uma medida de superfície?

a) Milímetro quadrado (m²).
b) Mililitro (ml).
c) Ano-luz.
d) Metro cúbico (m³).
_________________________________________
10. Para quais valores a função f(x)=3x-12 
assume valores negativos?

a) Para valores menores que 4.
b) Para valores menores ou iguais a 4.
c) Para valores maiores ou iguais a 4.
d) Para valores maiores que 4.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a seguinte notícia, veiculada em 
novembro de 2019, a respeito de fatos relativos ao 
atual cenário político brasileiro, e marque a opção 
que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou 
nesta terça-feira que vai deixar o Partido Social 
Liberal e criar a sua própria formação política, 
denominada ______________. Prevê-se que cerca 
de 30 dos 53 deputados do Partido Social Liberal – 
partido que acolheu Bolsonaro a poucos meses das 
eleições do ano passado – se juntem ao novo partido 
no ano que vêm. A cisão surge depois de meses de 
conflitos internos, alguns assumidos publicamente”.
(Fonte: O Público, 13/11/2019, com adaptações).

a) Aliança pelo Brasil
b) Partido Renovador Progressista
c) Ação Libertadora Nacional
d) Partido Pátria Livre
_________________________________________
12. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 
1948, é um dos principais documentos da história 
dos direitos humanos. Em seu preâmbulo, essa 
declaração expõe uma série de pressupostos sobre 
o tema. A esse respeito, assinale a alternativa que 
NÃO indica um desses pressupostos.

a) O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a 
consciência da humanidade.
b) O reconhecimento da dignidade inerente a todos 
os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo.
c) O objetivo primordial da proteção aos direitos 
humanos é assegurar que todos sejam iguais, em 
todos os aspectos, e que sejam inibidas quaisquer 
iniciativas individualistas e unilaterais.

d) O advento de um mundo em que todos gozem 
de liberdade de palavra, de crença e da liberdade 
de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do homem 
comum.
_________________________________________
13. Considere a definição a seguir, a respeito de 
um relevante aplicativo tecnológico da atualidade, e 
marque a alternativa que indica do que se trata.

“Mais de um bilhão de pessoas utilizam esse aplicativo 
para manter contato com amigos e familiares. Esse 
aplicativo disponibiliza serviços de mensagens e 
chamadas de uma forma simples e segura, e está 
disponível em telefones celulares ao redor do mundo 
todo. Fundado em 2009 por Jan Koum e Brian Acton, o 
programa surgiu como uma alternativa ao sistema de 
SMS e possibilita atualmente o envio e recebimento 
de diversos arquivos de mídia, como fotos, vídeos e 
documentos, além de textos e chamadas de voz. Em 
2014, uniu-se ao Facebook, mas continua operando 
como um aplicativo independente”.

a) Google.
b) Netflix.
c) WhatsApp.
d) Youtube.
_________________________________________
14. Analise as alternativas a seguir e identifique 
a que NÃO apresenta corretamente um dos artigos 
do Estatuto do Idoso.

a) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a 
sua proteção um direito social, nos termos desta Lei 
e da legislação vigente.
b) É obrigação do Estado retardar, na medida 
do possível, todo e qualquer processo de 
envelhecimento, mediante efetivação de políticas 
públicas.
c) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor.
d) Todo cidadão tem o dever de comunicar à 
autoridade competente qualquer forma de violação 
a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento.
_______________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. A medida clínica utilizada em pacientes com 
Hipercalemia que proporciona estabilização do 
miocárdio, no entanto não reduz níveis séricos de 
potássio é:

a) Glicoinsulina (10 unidades de insulina regular + 
50g glicose)
b) Gluconato de cálcio 10%
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c) Furosemida 0,5mg/Kg, se houver diurese
d) Bicarbonato de sódio
_________________________________________
16. São primeira linha para tratamento para 
Cistite não complicada em mulheres, EXCETO:

a) Nitrofurantoína por 5 dias.
b) Sulfametoxazol + Trimetoprim por 3 dias.
c) Norfloxacino por 7 dias.
d) Fosfomicina dose única.
_________________________________________
17. De acordo com os Critérios de Duke 
modificados para diagnóstico de Endocardite 
Infecciosa, assinale a alternativa que contenha um 
critério MAIOR:

a) Febre maior ou igual a 38ºC.
b) Fenômeno imunológico como Fator Reumatóide 
positivo.
c) Única cultura positiva para Coxiella burnetti.
d) Uso de drogas intravenosas.
_________________________________________
18. Assinale a alternativa que caracteriza 
classicamente a fraqueza muscular da Síndrome de 
Guillain-Barré:

a) Fraqueza flácida, arreflexa e simétrica, com início 
distal e progressão ascendente.
b) Reflexos presentes, início proximal, com 
progressão para extremidades.
c) Arreflexia, assimetria, início em musculatura 
respiratória, inclusive diafragma.
d) Início pela face, descendente, simétrica.
_________________________________________
19. Considere os sinais clínicos de Trombose 
Venosa Profunda e sua respectiva descrição e 
assinale a alternativa que apresenta a associação 
CORRETA:
I. Sinal de Homans
II. Sinal da Bandeira
III. Sinal de Bancroft

a. Dor em panturrilha após dorsiflexão do pé.
b. Dor em panturrilha à sua compressão.
c. Menor mobilidade de panturrilha acometida, 
devido ao empastamento.

a) I – b, II – c, III - a
b) I – a, II – b, III - c 
c) I – a, II – c, III - b
d)  I – c, II – b, III - a
_________________________________________
20. A principal localização e o tipo histológico 
mais comum dos cânceres colônicos são, 
respectivamente:

a) Cólon Sigmoide e adenocarcinoma.
b) Cólon ascendente e adenocarcinoma.
c) Cólon transverso e linfoma.
d) Cólon sigmoide e tumores carcinoides.

21. Assinale a alternativa que contenha 
a CORRETA associação entre as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis aos respectivos 
agentes etiológicos:
a. Donovanose
b. Condiloma acuminado
c. Sífilis
I. Treponema pallidum
II. Klebsiella granulomatis
III. HPV (Papiloma vírus humano)

a) a – I, b – III, c – II
b) a – II, b – III, c - I
c) a – III, b – II, c - I
d) a – I, b – II, c – III
_________________________________________
22. Determinado paciente necessita passar 
por cirurgia eletiva, que será realizada em breve. 
Para que autorize a realização do procedimento, o 
paciente assina um Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, aplicado pelo médico responsável. 
Esse consentimento livre e voluntário obedece ao 
seguinte princípio da Bioética:

a) Equidade
b) Autonomia
c) Não Maleficência
d) Justiça
_________________________________________
23. Assinale a alternativa que contempla somente 
alimentos PROIBIDOS na dieta de uma criança com 
Doença Celíaca:

a) Arroz, feijão e batata.
b) Carne vermelha, ricota e manteiga.
c) Pão integral, macarrão e molho shoyu.
d) Iogurte, carambola e cenoura.
_________________________________________
24. A Hipertensão Intracraniana pode cursar com 
a Tríade de Cushing que consiste em:

a) Hipertensão arterial + Bradipneia + Bradicardia.
b) Febre + Cefaleia + Hipertensão arterial.
c) Vômitos em jato + Cefaleia + Hipertensão arterial.
d) Bradicardia + Hipotensão arterial + Taquiarritmia.
_________________________________________
25. Qual deve ser o esquema vacinal de Hepatite 
B para gestantes sem história de vacinação prévia?

a) Não devem ser administradas vacinas Hepatite B 
em gestantes.
b) Administrar 3 doses da vacina Hepatite B com 
intervalo de trinta dias entre a primeira e a segunda 
dose e seis meses entre a primeira e a terceira 
dose. Caso não seja possível completar o esquema 
durante a gestação, deverá concluir após o parto.
c) Administrar 3 doses com intervalo de 60 dias 
entre as doses. Caso não seja possível completar o 
esquema durante a gestação, deverá concluir após 
o parto.
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d) Administrar 3 doses com intervalo de 30 dias 
entre as doses. Caso não seja possível completar o 
esquema durante a gestação, o recém nascido deverá 
receber Imunoglobulina Humana Anti Hepatite B.
_________________________________________
26. A adesão ao tratamento para Tuberculose 
é um desafio para a saúde pública, em função do 
longo período. Sendo assim, quando o paciente 
abandona o tratamento deve reiniciá-lo. De acordo 
com o Manual de Recomendações para Controle da 
Tuberculose no Brasil, qual é o período de interrupção 
do tratamento para ser considerado abandono e ser 
necessário reiniciar o tratamento?

a) 10 dias consecutivos.
b) 15 dias consecutivos.
c) 20 dias consecutivos.
d) 30 dias consecutivos.
_________________________________________
27.  Por se tratar de uma doença infecciosa 
extremamente contagiosa, o caso suspeito de 
sarampo é de notificação compulsória. Assinale 
alternativa CORRETA sobre a periodicidade da 
notificação compulsória de sarampo:

a) Notificação compulsória urgente, realizada em até 
12 horas do atendimento, pelo meio mais rápido.
b) Notificação compulsória imediata, realizada em 
até 24 horas do atendimento, pelo meio mais rápido.
c) Notificação compulsória por semana 
epidemiológica, realizada a cada 5 dias úteis, pelo 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN).
d) Notificação compulsória semanal, realizada em 
até 7 dias, pelo Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN).
_________________________________________
28. Antimicrobiano da classe das Oxazolidinonas, 
que possui excelente atividade contra cocos gram 
positivos, incluindo estafilococos resistentes à 
oxacilina e enterococos resistentes à vancomicina, 
sem atividade contra bactérias gram negativas, 
que pode ser utilizado no tratamento de pneumonia 
hospitalar é:

a) Linezolida
b) Vancomicina
c) Teicoplanina
d) Cefalexina

29. Sobre a Pancreatite Aguda, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Os critérios de Balthazar avaliam grau de 
inflamação do tecido pancreático e formação de 
coleções fluidas na Tomografia Computadorizada de 
Abdome.
b) A hipercalcemia e a hipertrigliceridemia são causas 
de Pancreatite Aguda.
c) A amilase tem maior especificidade do que a lipase 
no diagnóstico da patologia.
d) Os elevados níveis de amilase e lipase não 
possuem correlação com o pior prognóstico da 
doença.
_________________________________________
30. De acordo com a classificação de densidade 
de tecidos na radiografia convencional,  assinale 
a alternativa em que consta a correta ordem 
CRESCENTE de radiopacidade:

a) Osso/ Partes moles/ Gordura/ Ar
b) Ar/ Gordura/ Partes moles/ Osso
c) Ar/ Partes moles/ Gordura/ Osso
d) Gordura/ Partes moles/ Ar/ Osso

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 27/01/2020.


