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CARGO:
AGENTE UNIVERSITÁRIO - MÉDICO CLÍNICO GERAL

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; Matemática: Questões 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 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 4 (quatro) 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 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.

14 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 o texto abaixo e responda às questões de 
01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, 
o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou 
pelo menos notável, que te levantes acima da 
obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros, e com os suspiros de uma geração é 
que se amassam as esperanças de outra. Isto é a 
vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as 
coisas integralmente, com seus ônus e percalços, 
glórias e desdouros, e ir por diante.” 

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente a função das vírgulas que separam o 
termo “Janjão” no texto acima.
a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado 
por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o 
que configura o estilo literário livre do autor.
c) As vírgulas são facultativas no emprego do 
vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme 
a ênfase pretendida na interpretação do texto.
d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; 
desta forma, o uso de vírgulas separando o termo 
Janjão configura desvio da norma padrão.
______________________________________

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar 
ou substituir os termos a que se referem. No trecho 
“com os suspiros de uma geração é que se amassam 
as esperanças de outra”, é correto interpretar que o 
termo OUTRA se refere a:
a) geração.
b) esperanças.
c) suspiros.
d) amassam.
________________________________________

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são 
comumente utilizados para qualificar as ações 
que acompanham. No trecho “aceitar as coisas 
integralmente, com seus ônus e percalços, glórias 
e desdouros”, identifique o advérbio presente na 
frase e assinale a alternativa que o apresenta.
a) Ônus.
b) Glórias.
c) Integralmente.
d) Percalços.
________________________________________ 

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão 
da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande 
e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

a) primeira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o próprio autor.
b) segunda pessoa do singular, e representa, no 
texto, Janjão.
c) terceira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o leitor.
d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, 
o pai de Janjão.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções 
sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte 
frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria”. 
a) Sujeito e vocativo.
b) Aposto e objeto direto.
c) Vocativo e objeto indireto.
d) Sujeito e predicativo do sujeito.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta somente 
adjetivos presentes no texto.
a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
b) Grande, ilustre, notável, enorme.
c) Notável, grande, desejo, ônus.
d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07.  

A equação de segundo grau acima:
a) possui duas soluções iguais.
b) tem como soluções –3 e 1.
c) tem como soluções 3 e –1.
d) não possui raízes reais.
________________________________________

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 
17, 21, ...?
a) 93.
b) 97.
c) 101.
d) 105.
________________________________________
09. Qual a área sombreada da figura a seguir? 
Considere 

a) 20 cm².
b) 25 cm².
c) 40 cm².
d) 10 cm².
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10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual 
a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-
se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, 
ambas serem mulheres?
a) 22%.
b) 20%.
c) 25%.
d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos 
do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência 
maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale 
a alternativa que indica o nome desse órgão.
a) Comissão Parlamentar de Inquérito
b) Senado Federal
c) Ministério Público
d) Supremo Tribunal Federal
________________________________________

12. “O território brasileiro é comumente organizado 
em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul”. Assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, um Estado de 
cada uma dessas regiões.
a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e 
Paraná.
b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais.
c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e 
Goiás.
________________________________________

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale 
a alternativa que indica o nome da cidade que 
preenche corretamente a lacuna.

“O número de mortos no incêndio na Grenfell 
Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste 
balanço, a polícia também inclui pessoas que 
estão ‘presumidamente mortas’, ou seja, que estão 
desaparecidas, mas sem esperança de serem 
reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos 
maiores já registrados em ________. Testemunhas 
relataram que crianças foram jogadas das janelas 
e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma 
tentativa desesperada de fugir das chamas”. 

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

a) Lisboa.
b) Nova Iorque.
c) Londres.
d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam 
à Grécia Antiga, particularmente à cidade de 
Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele 
que NÃO corresponde ao atual modelo de governo 
democrático.
a) Eleições periódicas.
b) Liberdade de expressão.
c) Partido único.
d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

15. A Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Influenza do Ministério da Saúde em 2017 
disponibilizou, inicialmente, a imunização para 
grupos prioritários. São eles, EXCETO:
a) pessoas com idade maior do que 60 anos.
b) neonatos.
c) trabalhadores de saúde.
d) gestantes.
________________________________________
16. Pessoas portadoras de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições clínicas especiais 
independente da idade também fizeram parte do 
grupo prioritário de Imunização Contra a Influenza, 
de acordo com o Ministério da Saúde na Campanha 
de 2017. NÃO é considerada categoria de risco 
clínico com indicação da vacina influenza sazonal:
a) Rinite alérgica
b) DPOC
c) Síndrome de Down
d) Obesidade grau III
________________________________________
17. O tratamento com o antiviral, de maneira 
precoce, pode reduzir a duração dos sintomas 
e, principalmente, a redução da ocorrência de 
complicações da infecção pelo vírus influenza. 
De acordo com o tratamento medicamentoso da 
Síndrome Gripal, pode-se dizer que:
a) o antiviral considerado como primeira escolha é o 
Aciclovir e deve ser utilizado durante 7 dias.
b) tem melhor benefício clínico quando iniciado 
após 7 dias do início do quadro.
c) para adultos com mais de 40Kg, a posologia do 
Tamiflu (Oseltamivir) é de 75mg VO de 12 em 12 
horas, por 5 dias.
d) sempre deve ser utilizado antiviral juntamente 
com antimicrobiano.
________________________________________
18. Sobre a Amebíase, assinale a alternativa 
correta.
a) É causada por bactéria.
b) A forma de transmissão é ingestão de alimentos 
ou água contaminados.
c) É conhecida também como Amarelão.
d) O tratamento baseia-se somente no controle 
dos sintomas gastrointestinais, não havendo 
antiprotozoário eficaz para a doença.
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19. A Prova do Laço deve ser realizada em todos os 
casos suspeitos de Dengue durante o exame físico. 
Pode-se dizer que:
a) prova do Laço positiva diagnostica Dengue 
Hemorrágica, independente dos sintomas.
b) o manguito deve ficar insuflado durante 15 
minutos.
c) o quadrado desenhado no antebraço deve 
possuir dimensão de 10x10cm.
d) positiva, em adulto, quando surgem 20 ou mais 
petéquias na região estipulada.
________________________________________

20. O metronidazol é um bactericida potente do 
grupo dos Nitroimidazólicos. Sobre essa medicação, 
é correto dizer:
a) é somente disponível na forma oral.
b) não tem atividade contra protozoários como 
Trichomonas e Giardia.
c) é utilizado no tratamento de infecções intra-
abdominais causadas por anaeróbios.
d) não é excretado no leite materno.
________________________________________
21.De acordo com a 7ª. Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial, publicada em Setembro de 
2016, pode-se classificar como:
a) Pré Hipertensão pela presença de PA Sistólica 
entre 121 e 139 e/ou PA Diastólica entre 81 e 89 
mmHg.
b) Hipertensão estágio 3 quando valores de PA 
Sistólica são maiores do que 140mmHg e, de PA 
Diastólica, maiores do que 110mmHg.
c) Normotensão quando valores de PA Sistólica 
são menores do que 140mmHg e, PA Diastólica, 
menores do que 100mmHg.
d) Hipertensão mascarada quando valores de PA 
estão alterados na consulta médica e normais na 
residência.
________________________________________

22.Assinale a opção que contém a correta 
associação entre os medicamentos e seu efeito 
colateral:

1. Furosemida
2. Carvedilol
3. Enalapril

X. Broncoespasmo
Y.Hipocalemia
Z. Tosse seca

a) 1-X, 2-Y, 3-Z.
b) 1-Y, 2-Z, 3-X
c) 1-Y, 2-X, 3-Z.
d) 1-Z, 2-Y, 3-X.

23. O score de CURB-65 estratifica gravidade de 
pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. 
Suas variáveis são as seguintes, EXCETO:
a) Frequência cardíaca.
b) Confusão Mental.
c) Ureia sérica.
d) Frequência respiratória.
________________________________________

24. Sobre as patologias que acometem a vesícula 
biliar, é correto afirmar que:
a) A colecistite aguda é processo inflamatório 
da vesícula biliar associado a litíases na grande 
maioria dos casos.
b) Colecistopatia litiásica é uma patologia 
extremamente rara.
c) Assim como apendicite, cálculos da vesícula são 
mais incidentes em homens jovens.
d) A complicação mais frequente de colelitíase é a 
pancreatite.
________________________________________

25. A causa mais frequente de Pancreatite Aguda 
no Ocidente é:
a) Álcool.
b) Tabagismo.
c) Hipertrigliceridemia.
d) Biliar.
________________________________________

26. Qual desses é um fator de risco para litíase 
urinária?
a) Sexo feminino.
b) Hipertensão arterial.
c) Dieta rica em fibras.
d) Rim em ferradura.
________________________________________

27. Considere as alternativas a respeito do modo de 
transmissão das Hepatites Virais e assinale a correta:
a) Hepatite A é transmitida por aerossóis.
b) Hepatite B é transmitida via sexual, por 
transfusões de sangue, entre outras.
c) Hepatite C é transmitida somente via sexual.
d) Hepatite D é transmitida somente por via fecal 
oral.
________________________________________

28. Sobre a Mononucleose Infecciosa é correto 
dizer:
a) acomete principalmente crianças na idade 
escolar.
b) o leucograma geralmente mostra-se inalterado.
c) não é doença de Notificação Compulsória.
d) é causada por bactéria sensível à Penicilina.
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29. Considere as alternativas sobre o tratamento de 
H. pylori e assinale a correta.
a) O tratamento de primeira linha é feito somente 
com Penicilina Benzatina.
b) O uso de Inibidor de Bomba de Prótons deve ser 
suspenso no período de tratamento.
c) O tratamento erradica a bactéria em 100% dos 
casos.
d) Uma das opções é utilizar a Amoxicilina associada 
à Claritromicina, juntamente a um Inibidor da Bomba 
de Prótons.
________________________________________

30. Assinale a alternativa que indica a droga 
utilizada na Parada Cardiorrespiratória por risco 
não chocável que deve ser administrada tão logo 
possível.
a) Epinefrina.
b) Amiodarona.
c) Noradrenalina.
d) Fentanil.
 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17hrs do dia 17/07/2017.


