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EDITAL Nº 002/2016

DATA DA PROVA: 09/10/2016

EMPREGO:

MÉDICO

(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.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
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.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
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.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões 1 a
6:
É isto um homem?

03. O termo “vocês” nas duas primeiras frases do
texto é corretamente classificado como:
a) sujeito inexistente.
b) predicado verbo-nominal.
c) vocativo.
d) predicado nominal.
________________________________________

Vocês que vivem seguros em suas casas,
vocês que, voltando à noite, encontram comida
quente e rostos amigos,
pensem bem se isto é um homem, que trabalha no
meio do barro,
que não conhece paz, que luta por um pedaço de
pão,
que morre por um sim ou por um não.
Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e
sem nome,
sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o
ventre, como um sapo no inverno.
Pensem que isto aconteceu: eu lhes mando estas
palavras.
Gravem-na em seus corações, estando em casa,
andando na rua,
ao deitar, ao levantar, repitam-na a seus filhos.
Ou, senão, desmorone-se a sua casa, a doença os
torne inválidos,
os seus filhos virem o rosto para não vê-los.

04. O verbo “pensem” presente no texto está
conjugado:
a) no modo indicativo, no tempo futuro.
b) no modo subjuntivo, no tempo pretérito.
c) no modo indicativo, no tempo pretérito.
d) no modo imperativo.
________________________________________

Poema de Primo Levi (1947), sobrevivente da
Segunda Guerra Mundial.
________________________________________

06. A respeito do emprego dos verbos “estar” e
“andar” nas orações: “estando em casa, andando
na rua” é correto afirmar que estão conjugados:
a) no futuro do pretérito, pois indicam ações que já
aconteceram.
b) na forma nominal do gerúndio, pois indicam
ações contínuas.
c) no presente do modo subjuntivo, pois indicam a
intencionalidade do autor.
d) na forma nominal do infinitivo, pois indicam
ordens que devem ser realizadas.

01. Assinale
a alternativa que interpreta
corretamente a função e o sentido global do texto.
a) Trata-se de um texto informal, jocoso, com o
intuito humorístico de ironizar os sobreviventes da
guerra.
b) Trata-se de um chamado à sensibilidade do leitor
para uma imagem dolorosa da condição de vida de
homens e mulheres na Segunda Guerra.
c) Trata-se de um poema futurístico, que relata algo
ainda por vir na América Latina, conforme anuncia
o texto.
d) Trata-se de uma reportagem jornalística da
condição da humanidade em tempos de bem-estar
e felicidade.
________________________________________
02. A respeito do termo “sem” na frase: “sem
cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar”
é correto afirmar que trata-se de:
a) preposição que indica falta, privação, ausência.
b) conjunção que se classifica como subordinada
por justaposição.
c) interjeição, tendo em vista a situação extrema do
sujeito referido.
d) conjunção coordenativa, com função alternativa.

05. Sobre o termo “isto” empregado no título do
poema “É isto um homem?”, é correto afirmar que
se trata de:
a) um pronome pessoal do caso reto pois mantém
relação direta com o termo homem.
b) um pronome possessivo do caso oblíquo pois
indica uma função sintática de objeto.
c) um pronome indefinido que indica lugar,
circunstância e referência no texto.
d) um pronome demonstrativo que serve para
indicar ou apontar algo ou alguém.
________________________________________

QUESTÕES
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MATEMÁTICA

07. A equação do segundo grau
possui, no conjunto dos números Reais:
a) Uma solução,

.

b) Duas soluções,
.
c) Nenhuma solução.
d) Infinitas soluções.
________________________________________
08. Um termo qualquer de uma progressão
aritmética pode ser expresso como uma função do
primeiro grau f:N*→N. Qual das funções a seguir
descreve corretamente uma progressão aritmética
de primeiro termo igual a 6 e razão 3?
1

a)
b)
c)
d)
________________________________________
09. Qual a área de uma circunferência circunscrita
a um hexágono regular de raio 3 cm? Considere
.
a) 52cm².
b) 3,14cm².
c) 27cm².
d) 18cm².
________________________________________
10. Quantos números pares com 2 algarismos
distintos existem? Considere que o menor número
de 2 algarismos é o 10.
a) 49.
b) 50.
c) 47.
d) 41.
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS
11. Em agosto deste ano, o Senado Federal deu início
ao julgamento final do processo de impeachment de
Dilma Rousseff. Essa etapa específica do processo
foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF):
a) Eduardo Cunha.
b) Joaquim Barbosa.
c) Ricardo Lewandowski.
d) Teori Zavascki.
________________________________________
12. Ainda sobre o processo de impeachment de
Dilma Rousseff, foi amplamente divulgado pela mídia
que a maior parte dos senadores considerou que a
ex-presidente cometeu crime de responsabilidade.
Assinale a alternativa que indica um(a) senador(a)
que votou CONTRA o afastamento de Dilma
Rousseff:
a) Eduardo Cunha.
b) Gleisi Hoffmann.
c) Magno Malta.
d) Renan Calheiros.
________________________________________
13. O Mercosul é uma organização internacional,
criada no início dos anos 1990, que visa garantir
a livre circulação de bens, serviços e fatores
produtivos entre os seus países membros. Assinale
a alternativa que indica um país que NÃO é membro
do Mercosul.

a) Argentina.
b) Brasil.
c) México.
d) Paraguai.
________________________________________
14. Leia a notícia abaixo e assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna:
“A decisão do governo japonês de desativar seus
reatores nucleares é consequência direta de uma
tragédia que marcou o país. Em março de 2011,
um terremoto seguido por tsunami atingiu as usinas
de ___________. Em três dos seis reatores, o
combustível se fundiu, causando o vazamento de
elementos radioativos e forçando a remoção de
milhares de pessoas. Foi o maior desastre nuclear
desde Chernobyl, na Rússia, em 1986, e o terceiro
maior da História. (Jornal O Globo, em 10/03/16,
com adaptações).
a) Fukushima.
b) Hiroshima.
c) Pequim.
d) Tókio.
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A diarreia aguda é definida como alteração do
hábito intestinal, de modo que cursa com aumento da
frequência (3 ou mais evacuações ao dia), aumento
do volume fecal e diminuição da consistência. Sobre
o assunto, pode-se afirmar que:
a) A causa infecciosa é a terceira principal de
atendimento em pronto-socorros, perdendo para a
inflamatória e causada por neuropatia autonômica.
b) A diarreia por Clostridium difficile é relacionada ao
uso de antibióticos recente ou atual e pode cursar
de forma grave com a perfuração de cólon.
c) Diarreia alta é caracterizada por fezes de pequeno
volume, com urgência evacuatória, tenesmo, pus,
muco.
d) Diarreia inflamatória consiste em fezes aquosas,
volumosas, sem muco, sangue ou pus.
________________________________________
16. Usando seus conhecimentos sobre as Doenças
Inflamatórias Intestinais, associe os termos das
duas colunas e assinale a alternativa que apresenta
a correspondência correta.
I - Retocolite Ulcerativa
II – Doença de Crohn
A – Perda de haustrações ao exame radiológico.
B – Exclusiva à mucosa do cólon.
C – Acometimento descontínuo e focal de qualquer
parte do trato gastrointestinal.
D – Lesões perianais em aproximadamente ¼ dos
casos.
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a) I-A, I-B, II-C,II-D
b) II-A, II-B, I-C, I-D
c) I-A, I-B, I-C, II-D
d) II-A, II-B, II-C, I-D
________________________________________
17. Sobre a meningite, pode-se afirmar que:
a) Dentre os sinais de irritação meníngea, o Sinal
de Kernig se caracteriza pela flexão de ambos os
joelhos ao se levantar a região nucal.
b) Deve-se pensar em etilogia meningocócica
quando a evolução é rápida e grave, com surgimento
de petéquias e rash cutâneo.
c) A coleta de líquor deve ser o primeiro exame
realizado para o diagnóstico diferencial, mesmo na
presença de papiledema.
d) As infecções meníngeas se iniciam exclusivamente
por via hematogênica.
________________________________________
18. De acordo com as particularidades cardiológicas
de pacientes com Diabetes Mellitus 2 (DM2), é
correto dizer:
a) A microalbuminúria deve ser colhida a cada 5
anos em pacientes com DM2.
b) A meta para o controle da HAS deve ser uma PA
< 140 × 90 mmHg. Os Betabloqueadores devem ser
a primeira escolha terapêutica.
c) Sulfonilureias devem ser a droga de escolha para
o tratamento de DM2 em pacientes com Doença
Arterial Coronariana.
d) A prevenção secundária com uso de AAS e
estatinas (com alvo de LDL-C < 70 mg/dl) está
indicada para todos, exceto contraindicações.
________________________________________
19. Importante procedimento realizado em
muitas situações de emergências é a Intubação
Orotraqueal. Ela visa à garantia de suporte
ventilatório eficiente e seguro. Sobre a Intubação
de Sequência Rápida, está INCORRETO dizer que:
a) Constitui-se na administração de um hipnótico
e um bloqueador neuromuscular, após uma préoxigenação.
b) Um coxim deve ser colocado em região cervical,
mantendo-se a cabeça hiperdistendida.
c) O Midazolam é um benzodiazepínico de efeito
hipnótico que promove depressão miocárdica e
respiratória.
d) A Quetamina não deve ser utilizada em pacientes
com cardiomiopatia isquêmica ou dissecção aguda
de aorta.
________________________________________
20. São fatores de risco para Tromboembolismo
Pulmonar, EXCETO:
a) Tabagismo.
b) Uso de contraceptivo hormonal.

c) Trombofilias.
d) Hipertensão Arterial.
________________________________________
21. Um paciente de 25 anos procura atendimento
médico com queixa de edema progressivo de
membros inferiores. Possuía história de dor em
punhos e interfalangianas há um mês, com melhora
após uso de anti-inflamatório. Queixa-se, também,
de úlceras orais não dolorosas. Assinale a patologia
mais provável dentre as citadas e os exames
necessários para o diagnóstico:
a) Glomerulonefrite pós estreptocócica; sedimento
urinário, função renal e ASLO.
b) Insuficiência renal secundária ao uso de antiinflamatório; ureia, creatinina e biópsia renal.
c) Glomerulonefrite secundária à artrite reumatóide;
Fator
Reumatóide,
proteinúria
quantitativa,
creatinina.
d) Lupus eritematoso sistêmico; hemograma,
sedimento urinário, FAN, anti-DNA, função renal,
complemento.
________________________________________
22. Sobre a Pancreatite Crônica é possível fazer as
afirmações abaixo, EXCETO:
a) É a segunda principal causa de deficiência
pancreática exócrina não genética, após os tumores
pancreáticos.
b) O quadro clínico da má absorção é a presença
de esteatorreia e perda de peso.
c) Pode ocorrer a deficiência de vitaminas
lipossolúveis, como a Vitamina D, causando
osteoporose.
d) Inicialmente, para o diagnóstico, pode ser
solicitada radiografia simples de abdome, em que
calcificações no parênquima pancreático podem
ser encontradas.
________________________________________
23. Sobre os principais agentes etiológicos da
Pneumonia Comunitária, é correto afirmar que:
a) Não há níveis de evidências que sugerem que
a vacinação anti-influenza deva ser realizada
em pacientes com fatores de maior risco para
complicações da gripe.
b) A presença de cavidades sugere etiologia
por anaeróbios, Staphylococcus aureus e
eventualmente bacilos gram-negativos.
c) Pneumonia causada por Legionella sp. e Gram
negativos não são fatores de risco para fracasso
terapêutico.
d) O Streptococcus pneumoniae é agente causador
em 27% dos casos de Pneumonia Comunitária em
adultos.
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24. Está indicada biópsia renal em paciente com
Glomerulonefrite Pós Estreptocócica, EXCETO:
a) Fração C3 do complemento persistentemente
baixa por mais de 6 a 8 semanas.
b) Persistência da hipertensão arterial após 4
semanas.
c) Hematúria microscópica por 3 meses.
d) Função renal alterada por mais de 1 mês.
________________________________________
25. Sobre as quinolonas, podemos afirmar que:
a) Atuam inibindo a atividade da topoisomerase II.
b) Não são bem absorvidas pelo trato gastrointestinal,
sendo a parenteral a única via de administração.
c) É indicado apenas o uso de fluorquinolonas em
infecções urinárias baixas, sendo contraindicadas
em pielonefrites complicadas.
d) Apresentam boa atividade contra o Treponema
pallidum, sendo segunda opção no tratamento de
sífilis primária.
________________________________________
26. O Varicella-Zoster vírus causa, além da Varicela,
o Herpes Zoster, doença auto-limitada, que acomete
mais adultos. Sobre as patologias, é INCORRETO
dizer que:
a) O Herpes Zoster é decorrente da reativação
do vírus da varicela, que permanece nos gânglios
nervosos em latência.
b) O tratamento com Aciclovir e prednisona visa
a reduzir a dor aguda e prevenir a neuralgia por
herpética.
c) O risco de Herpes Zoster é mais alto após a
vacinação do que após a doença natural (Varicela).
d) A Varicela é uma doença altamente contagiosa,
ocorrendo geralmente em menores de 15 anos, com
frequência no fim do inverno e início da primavera.
________________________________________
27. Considerando-se o hipotireoidismo, estão
corretas as alternativas:
I – Alguns fármacos como o Interferon alfa e a
Amiodarona podem induzir o hipotireoidismo.
II – A ultrassonografia de tireoide deve ser realizada
anualmente em pacientes com hipotireoidismo para
a exclusão de nódulos tireoidianos.
III – Síndrome de Sjögren, Síndrome de Down,
Hiperprolactinemia, Dislipidemias são algumas
condições clínicas consideradas de risco para
Hipotireoidismo, sendo necessária a avaliação do
TSH do paciente.
a) I e II apenas.
b) I, II e III.
c) I e III apenas.
d) II e III apenas.

28. A hepatite B é uma doença viral que cursa de
formas assintomáticas até sintomáticas (formas
fulminantes). Sobre a patologia, pode-se dizer:
a) O vírus da Hepatite B é um RNA vírus.
b) Ela é transmitida apenas por via sexual.
c) São diagnósticos diferenciais: dengue,
mononucleose, uso abusivo de drogas, malária,
entre outros.
d) O tempo de protrombina aumentado não é sinal
de gravidade.
________________________________________
29. Os princípios doutrinários conferem a
legitimidade ao Sistema Único de Saúde. Sobre
esses, é correto afirmar:
a) A universalidade é a garantia de atenção à saúde
por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão.
b) A equidade é a garantia de atenção à saúde por
parte do sistema, a todo e qualquer cidadão.
c) A equidade não considera as complexidades que
cada caso requer, atendendo todos os usuários de
forma idêntica.
d) A integralidade constitui-se como uma
redistribuição das responsabilidades quanto às
ações e serviços de saúde entre os vários níveis
de governo.
________________________________________
30. Considerando-se a Lei Orgânica da Saúde – Lei
nº 8080, avalie as alternativas a seguir:
I- À direção estadual do Sistema Único de Saúde
cabe promover a descentralização para os
Municípios dos serviços e das ações de saúde.
II- À direção municipal do Sistema de Saúde cabe
controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
privados de saúde.
II- À direção nacional do Sistema Único da Saúde
compete estabelecer normas e executar a vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo
a execução ser complementada pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
a) Somente a alternativa I está correta.
b) Somente as alternativas I e II estão corretas.
c) Somente a alternativa III está correta.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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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 10/10/2016.
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