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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

TURNO: MANHÃ 

NÚMERO DE QUESTÕES:  50 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.23: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
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(Use o texto acima para responder as cinco próximas questões) 

 

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica 

a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 

(__) A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos 

praticamente dobrou de 2005 para 2013. 

(__) As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova. 

(__) O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

a) V - V- F  b) F - V – V  c) F - V- F  d) V - F - F 

 

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é: 

 

a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres. 

b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no 

país. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como 

a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes. 

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de 

diferentes realidades socioeconômicas.  

 

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico 

mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) está entre vírgulas pois trata-se 

de uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) 

é desigualdade. 

III. O texto está em desacordo com a norma culta. 

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja 

alteração de sentido na frase. 

 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.   b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e IV estão corretas.   d) Apenas II e III estão corretas. 

 

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto: 

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L. 

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em 

hiato.  

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos 

proparoxítonos. 

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E. 

 

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais 

baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) as palavras destacadas são formadas 

pelo processo de: 

 

a) Derivação sufixal – composição.   b) Aglutinação - derivação sufixal. 

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.  d) Derivação prefixal – composição. 

 

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as 

questões de 06 a 09. 

 

 

Tão velho estou como árvore no inverno,  

vulcão sufocado, pássaro sonolento.  

Tão velho estou, de pálpebras baixas,  

acostumado apenas ao som das músicas,  

à forma das letras.  

 

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético  

dos provisórios dias do mundo:  

Mas há um sol eterno, eterno e brando  

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.  
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Desculpai-me esta face, que se fez resignada:  

já não é a minha, mas a do tempo,  

com seus muitos episódios.  

 

Desculpai-me não ser bem eu:  

mas um fantasma de tudo.  

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,  

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.  

 

Desculpai-me viver ainda:  

que os destroços, mesmo os da maior glória,  

são na verdade só destroços, destroços.  

 

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz 

das lâmpadas”. 

a) Pronome oblíquo.    b) Objeto direto.    c) Agente da passiva.     d) Pronome reflexivo. 

 

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente 

em: 

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo. 

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços. 

c) Fere-me a luz das lâmpadas. 

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando. 

 

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente 

no poema de Cecília Meireles acima. 

 

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar 

no colo.  

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios 

de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta 

velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. 

Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.  

c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/ 

Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, náufraga da Vida, ando a morrer! 

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acocorada ao pé do borralho, 

/olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher 

cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, 

/ tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na 

minha vida – / a vida mera das obscuras. 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em 

“Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas 

intermináveis sombras.”. 

 

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o 

recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos 

portam, que constituem um aspecto negativo. 

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à 

característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico. 
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c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o 

enunciador receberá muitos mil anos. 

d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a 

conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas. 

 

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce 

e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. 

Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.” 

a) Aliteração.  b) Gradação.  c) Escala.  d) Zeugma. 

 

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa 

máquina? 

a) 2 grãos de café/segundo. 

b) 10 grãos de café/segundo. 

c) 5 grãos de café/minuto. 

d) 15 grãos de café/minuto. 

 

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 

colares? 

a) 2 horas 

b) 1,5 horas 

c) 2,5 horas 

d) 3 horas 

 

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador 

de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede? 

a) DNS.  b) ISO.   c) TCP/IP.   d) FTP. 

 

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas: 

a) Tecla Windows+N.   b) Tecla Windows+M. 

c) Alt+F4.     d) Alt+M. 

 

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. 

Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla: 

a) Insert.  b) Enter.  c) End.   d) Backspace. 

 

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de: 

a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função 

de confiança. 

d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

 

17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas 

hipóteses: 

 

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos). 



6 

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a 

encargos temporários de obras e serviços de engenharia.  

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI. 

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI. 

 

Qual das alternativas abaixo está CORRETA? 

a) I   b) II    c) III    d) IV 

 

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos 

administrativos? 

a) Consensual.  b) Formal.  c) Oneroso.  d) Cumulativo. 

 

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao cargo 

comprovação de experiência prévia por tempo superior a: 

a) 2 meses no mesmo tipo de atividade. 

b) 3 meses no mesmo tipo de atividade. 

c) 4 meses no mesmo tipo de atividade. 

d) 6 meses no mesmo tipo de atividade. 

 

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

 

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: 

Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido 

pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, 

como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece 

quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. 

Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda 

imediata do mandato ou direitos políticos cassados. 

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é 

encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso 

e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo 

segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF. 

 

a) I e II estão corretos.   b) I e III estão errados. 

c) I, II e III estão corretos.   d) I, II e III estão errados. 

 

 

 

21. A Constituição Federal de 1988 traz importantes avanços para a Seguridade Social, 

destacando-se a área da saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS). Como uma das 

propostas do Projeto de Reforma Sanitária, que foi construído a partir de meados dos anos 

1970, o SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde em 1990. A proposta do 

Projeto de Reforma Sanitária tem como premissa básica a defesa da saúde como direito 

de todos e dever do Estado. Marque o item que NÃO corresponde a um dos fundamentos 

dessa proposta.  

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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a) Democratização do acesso. 

b) Transparência no uso de recursos e ações do governo. 

c) Adoção de um novo modelo assistencial fraccionado. 

d) Interdisciplinaridade nas ações. 

 

22. Marque o item FALSO em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, 

conforme a Lei 8.080/90. 

 

a) Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos. 

b) Direito a informação sobre sua saúde. 

c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em dois níveis de assistência. 

d) Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades. 

 

23. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo _________ dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

__________ ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

__________ de direito privado. Complete os espaços conforme o artigo 197 da 

Constituição Federal de 1988 e marque o item CORRETO. 

a) Ao Poder público, elaboração, física. 

b) Ao Estado, execução, somente jurídica. 

c) Ao Poder público, execução, física ou jurídica. 

d) Às organizações públicas, implementação, física ou jurídica.  

 

24. Leia a afirmativa a seguir e marque a alternativa INCORRETA que não corresponde 

as legislações atuais do Sistema Único de Saúde. 

 

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada: 

 

a) Com exceção de material humano, como tecido ou órgãos, as práticas de saúde podem 

ser comercializadas por profissionais liberais. 

b) É vedada qualquer participação direta ou indireta, de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País. 

c) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do 

SUS, na hipótese do art. 24. 

d) A participação complementar dos serviços privados será observada de acordo com as 

normas de direito público. 

 

25. Com base no Decreto 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é considerado 

como o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, o(a) 

chamado(a): 

 

a) Rede de Atenção à saúde. 

b) Região de saúde. 

c) Mapa de saúde. 

d) Serviços especiais de acesso aberto. 
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26. As Regiões de Saúde são instituídas pelo Estado em articulação com os Municípios. 

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, ações e serviços de, EXCETO: 

 

a) Atenção primária. 

b) Atenção secundária. 

c) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

d) Urgência e emergência. 

 

27. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

Marque o item correto que contém o fator determinante e condicionante da saúde incluído 

recentemente pela Lei 12.864 de 2013. 

 

a) Trabalho.     b) Atividade física.   

c) Acesso aos bens e serviços.  d) Lazer. 

 

28. Sobre a convulsão febril, é INCORRETO afirmar que: 

a) Se trata do evento focal ou generalizado próprio da infância, associado à febre. 

b) Acomete crianças entre 3 meses e 5 anos de idade. 

c) Ocorre na vigência de infecção do sistema nervoso central. 

d) Prognóstico a longo prazo é favorável. 

 

29. Claudia, de 6 meses de idade, apresenta há 3 dias febre de 38,5°C que chega a 39°C, 

coriza abundante com secreção amarelada, tosse seca, irritativa e leve queda do estado 

geral. No exame físico: orofaringe difusamente hiperemiada, membranas timpânicas 

hiperemiadas e levemente opacas. Assinale a opção que representa o diagnóstico e 

tratamento CORRETO: 

 

a) Faringoamigdalite bacteriana / Penicilina benzatínica dose única. 

b) Otite media aguda / amoxicilina por 10 dias. 

c) Resfriado comum / soro fisiológico, antipirético e aumento de consumo hídrico. 

d) Resfriado comum / expectorante, antipirético e anti-inflamatório não hormonal. 

 

30. Sobre as variáveis, marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda:  

(    ) A variável dependente é variável causal, ou seja, é aquela candidata a explicar a 

variável independente. 

(     ) A variável quantitativa contínua, tem como exemplo temperatura corporal, altura 

etc. 

(      ) A variável quantitativa discreta admite valores fraccionados. 

(   ) A variável qualitativa lida com diferentes “radicais”, por exemplo: profissão, 

escolaridade, bairro etc. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) F-V-F-V.  b) V-V-F-F.  c) V-F-V-F.  d) F-V-V-V. 

 

31. Paciente feminina procura atendimento com dor súbita, tipo cólica, localizada no 

flanco direito. Com história de repetição do quadro pela presença de litíase renal. A dor 

associada à obstrução do trato urinário aguda é resultado de: 
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a) Prostraglandinas. 

b) Distensão do sistema coletor ou capsula renal.  

c) Aumento do fluxo sanguíneo renal. 

d) Natriurese compensatória. 

 

32. A notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde: médicos, 

enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e 

outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e 

estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. Assinale a alternativa que 

contem doenças que devem ser notificadas. 

a) Varíola / Pediculose / Febre maculosa / Zika. 

b) Meningite / Febre reumática / Dengue / Hepatite A e B. 

c) Hepatite A, B e C / Gonorreia / Malária / Hantavirose.  

d) Cólera / Febre amarela / Dengue / Hantavirose. 

 

33. Quanto às parasitoses intestinais, assinale a opção que agrupa respectivamente 

parasitose, agente causador e o tratamento adequado: 

a) Ascaridíase – Ascaris lumbricoides –Metronidazol. 

b) Estrongiloidíase – Strongyloides Stercoralis – Metronidazol. 

c) Ancilostomíase –Ancylostoma– Albendazol. 

d) Giardíase – Giardia lamblia – Albendazol. 

 

34. Mulher, de 52 anos, da raça negra, diabética há 16 anos, procura atendimento no 

ambulatório, com queixa de estar se sentindo mal, relata soluços, astenia, e tremor nas 

mãos ao escrever. O hemograma revela Hb 6,5 e Hto 25% e exame tipo I de urina normal. 

Qual o possível diagnóstico desta paciente? 

a) Anemia a esclarecer por possível insuficiência renal. 

b) Anemia Megaloblástica. 

c) Anemia Ferropriva. 

d) Neuropatia a esclarecer. Encaminhar a neurologista. 

 

35. O tratamento cirúrgico é o tratamento de escolha para os seguintes tipos de lesões da 

coluna vertebral, EXCETO:  

 

a) Luxação da costela. 

b) Avulsão lateral da placa vertebral. 

c) Fratura irregular do arco neural. 

d) Fratura por acunhamento. 

 

36. A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.658/2002, que normatiza a 

emissão de atestados médicos e dá outras providências, estabelece, em seu art. 3º, os 

procedimentos a serem observados pelo médico neste documento médico-legal, sendo 

INCORRETO: 

a) Especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação 

do paciente. 

b) Sempre registrar o diagnóstico ou CID da doença na declaração. 

c) Registrar os dados de maneira legível. 

d) Identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no 

Conselho Regional de Medicina. 
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37. A epidemia na qual as infecções são transmitidas de pessoa a pessoa ou de animal a 

animal, de modo que os casos identificados não podem ser atribuídos a agentes 

transmitidos a partir de uma única fonte configura um (a):  

 

a) Enzootia.     b) Epidemia por fonte comum. 

c) Epidemia progressiva.   d) Surto. 

 

38. Em relação ao sofrimento no trabalho, marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo 

corresponda: 

(   ) A Síndrome de Burnout e a síndrome do estresse pós-traumático, são patologias dessa 

condição. 

(  ) É um fenômeno impreciso, que não se pode objetivar. 

(   ) O que faz as pessoas sofrerem atualmente é a pressão de tempo, o conflito permanente 

entre a qualidade do trabalho esperado e a quantidade a produzir, etc. 

(  ) A qualidade de vida é uma das armas para prevenir a Síndrome de Burnout. E isso 

inclui cuidar da saúde, dormir e alimentar-se bem, praticar exercícios e manter uma vida 

social bem ativa. 

 

A sequência CORRETA está contida na opção: 

a) F-V-F-V.  b) F-F-V-V.  c) V-V-F-V.  d) V-F-V-V. 

39. A epidemia da dengue é imprevisível, pois existem quatro espécies da doença. Para 

quem já teve dengue uma vez, deve-se tomar ainda mais cuidado. Em uma segunda 

contaminação, há maior chance da doença evoluir para a forma hemorrágica, que pode 

ser letal.  Os gestores de saúde têm promovido medidas para diminuir a alta letalidade 

por dengue que tem sido registrada nas estatísticas. É mais eficaz na redução da letalidade 

por dengue: 

 

a) Vacinar os contactantes dos casos confirmados contra os quatro sorotipos do vírus da 

dengue. 

b) Disponibilizar para a rede de serviços de saúde os testes sorológicos ou isolamento 

viral para a confirmação laboratorial precoce do diagnóstico de dengue. 

c) Prever as epidemias, treinar equipes multidisciplinares e organizar a rede de 

serviços de saúde antes do início delas. 

d) Instruir a rede de serviços de saúde a internar os casos de doença febril aguda com 

mais de 7 dias de duração. 

 

40. Alexandre, de 10 meses de idade, é levado ao ambulatório com história de ausência 

de um dos testículos. A mãe refere ausência de dor abdominal, vômitos ou febre. O exame 

físico mostra criança em bom estado geral e ativa. Região inguinoescrotal revela ausência 

de hiperemia e dor local, com testículo direito tópico e sem alterações, e hemiescroto 

esquerdo vazio. Qual a conduta mais adequada neste quadro? 

 

a) Aguardar até a puberdade, quando ocorrerá sua descida espontânea para a bolsa 

escrotal, pela ação dos hormônios masculinos. 

b) Observar até completar 4 anos de idade. Se persistir o quadro, indicar cirurgia. 

c) Indicar correção cirúrgica ou terapia com gonadotrofina coriônica humana 

(HCG) antes do segundo ano de vida. 

d) Iniciar terapia com HCG após 5 anos, se persistir o quadro. 
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41. Ana Maria, com 38 anos de idade procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de 

diminuição do apetite, insônia terminal, fraqueza e angustia. O quadro iniciou-se há três 

meses, é diário embora consiga se sentir bem em alguns momentos. Relata pouca coragem 

para trabalhar, o que leva a faltas frequentes. Tem uma filha de 10 meses e não sente 

interesse em cuidar dela.  Relata ainda beber 3 ou 4 cervejas nos finais de semana. Está 

separada do pai da filha desde o nascimento da criança. Assinale a alternativa com a 

hipótese diagnóstica correta e a conduta indicada para essa paciente: 

a) Transtorno de ajustamento (reação depressiva breve) / encaminhamento para fazer 

psicoterapia. 

b) Transtorno de humor (depressivo) induzido pelo álcool / recomendação parar o uso de 

álcool. 

c) Transtorno depressivo orgânico (depressão pós-parto) / prescrição de inibidor seletivo 

de receptação de serotonina. 

d) Episódio depressivo (depressão maior) / prescrição de inibidor seletivo de 

receptação de serotonina. 

 

42. Mulher, de 45 anos de idade, foi atendida no ambulatório por apresentar dor 

epigástrica e queimação pós-prandial, de moderada intensidade. Relata que, 

ocasionalmente, acorda durante a noite por causa da dor. O exame físico não mostra 

achados de interesse. Foi submetida a endoscopia digestiva alta que revelou pequena 

ulceração no bulbo duodenal, de aspecto endoscópico benigno e teste da urease positivo. 

Assinale a conduta terapêutica correta para esta paciente: 

a) Lansoprazol, tetraciclina e metronidazol por 21 dias. 

b) Omeprazol por 28 dias e claritromicina e amoxicilina por 14 dias. 

c) Rabeprazol por 21 dias, tetraciclina e levofloxacina por 15 dias. 

d) Esomeprazol por 21 dias, ampicilina e claritromicina por 14 dias. 

 

43. Uma mulher de 51 anos de idade, em consulta de rastreamento de câncer de colo de 

útero, a enfermeira realizou exame das mamas e detectou aumento da densidade e 

sensibilidade local na mama esquerda. Na consulta com o médico foi realizado exame das 

mamas, que revelou mamas difusamente densas à palpação, sem nódulos palpáveis, 

descarga papilar ou linfonodomegalia. Foi solicitada mamografia, com o seguinte 

resultado: mamas densas difusamente, BI-RADS 0 (resultado inconclusivo). 

Para esclarecimento diagnóstico nesse caso, é necessário: 

a) Solicitar ultrassonografia mamária. 

b) Repetir mamografia em três meses. 

c) Encaminhar para consulta com mastologista. 

d) Solicitar dosagem de marcadores tumorais. 

 

44. Uma paciente de 19 anos, solteira, primigesta, comparece à Unidade Básica de Saúde 

para sua primeira consulta de pré-natal. O tempo de amenorreia é de 11 semanas. Queixa-

se de náuseas e vômitos frequentes, principalmente no período da manhã e às vezes após 

as refeições. Relata que os sintomas vêm piorando desde que faltou sua menstruarão. O 

exame físico geral está normal, BHCG positivo e o exame obstétrico é compatível com a 

idade gestacional. Com relação aos sintomas relatados pela paciente, assinale a opção 

CORRETA:  

a) Ocorrem em razão do aumento do volume uterino e os sintomas são progressivos na 

gestação. Deve-se evitar alimentos no período da manhã e recomendar repouso após as 

refeições. 



12 

b) São sinais de alerta para problemas como a neoplasia trofoblástica gestacional, sendo 

recomendada a monitorização dos níveis de gonadotrofina coriônica. 

c) São manifestações frequentes no início da gestação, que se dá em razão de 

alterações hormonais, de forma que os sintomas reduzirão com o tempo. A 

alimentação deve ser em pequenas quantidades e várias vezes ao dia. 

d) Constituem sintomas precoces de gravidez múltipla, de modo que a principal medida 

no momento é aguardar o resultado da ultrassonografia para verificar gemelaridade. 

 

45. Um município do interior de um estado tem como objetivo implantar duas Equipes 

de Saúde da Família, que atuarão em uma Unidade de Saúde da Família que vai ser 

inaugurada. Para dar início as atividades, essas equipes precisam definir os territórios de 

abrangência e a população de cada uma delas, conforme preconiza a Política Nacional da 

Atenção Básica. Assinale a estratégia CORRETA que deve orientar a definição do 

território.  

a) A prefeitura estabelecerá um número variável de família para cada equipe, sem 

definição de números mínimos e máximos por equipe. 

b) Os territórios das equipes serão definidos pelas equipes e o número de pessoas 

adscritas a cada equipe vai depender da análise de vulnerabilidade das famílias de 

cada microárea. 

c) Todas as equipes terão sob sua responsabilidade 4500 pessoas, definidas em territórios 

contínuos dentro da área de abrangência da UBS. 

d) O número de famílias de cada equipe dependerá do grau de vulnerabilidade em cada 

área, em territórios definidos pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

 

46. A síndrome dispéptica, um problema atual comum e universal, é caracterizada por 

sintomas relacionados ao aparelho digestório alto. É manifestação de diferentes 

doenças, mas principalmente das doenças pépticas, ou seja, das doenças determinadas 

pela disfunção cloridropéptica: a doença de refluxo gastro-esofágico (DRGE), a úlcera 

péptica gastroduodenal e a dispepsia funcional. Dentre essas doenças podemos destacar 

as seguintes: 

a) Pirose retroesternal, odinofagia e azia.  

b) Disfonia, disfagia e dislexia.  

c) Regurgitação, orinofagia e eructação excessiva. 

d) Aerofagia, disfonia e pirose epigástrica.  

 

47. Joana, de 38 anos de idade, apresenta linfadenomegalia da cadeia inguinal direita. 

Relata episódios de febre, sudorese, principalmente no período noturno e perda de peso. 

Nega outras queixas. O exame físico geral e o específico não mostraram outras alterações. 

O resultado da punção da biópsia aspirativa de um linfonodo inguinal foi compatível com 

Linfoma de Hodgkin. Foi realizada tomografia computadorizada de tórax e abdome que 

não mostrou massas ou envolvimento de outras cadeias de linfonodos, além das citadas 

acima. Assinale a opção que representa a conduta terapêutica mais adequada para a 

paciente: 

 

a) Quimioterapia e radioterapia. 

b) Cirúrgica e radioterapia. 

c) Cirúrgica e quimioterapia. 

d) Radioterapia. 
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48. Uma senhora com 39 anos de idade é atendida na Unidade Básica de Saúde com 

queixa de aumento de volume no pescoço há 6 meses. O médico encontrou um nódulo de 

mais ou menos 30 mm, de consistência endurecida e aderida aos planos profundos na 

palpação da região cervical. As dosagens séricas de T3, T4 e TSH foram normais. A 

ultrassonografia cervical evidenciou nódulo tireoidiano de 4,6 cm, com 

hipoecogenicidade, microcalcificações, ausência de halo periférico, bordas irregulares e 

fluxo intranodular. Assinale a opção que representa a principal hipótese diagnóstica e a 

investigação inicial a ser feita:  

 

a) Bócio nodular tóxico / biópsia excisional. 

b) Cisto do conduto tireoglosso / biópsia excisional. 

c) Tireoidite de Hashimoto / cintilografia tireoidiana. 

d) Carcinoma de tireoide / biópsia por agulha fina guiada por ultrassom. 

 

49. A leptospirose é uma zoonose de importância mundial, causada por leptospiras 

patogênicas transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e lama 

contaminadas pela bactéria. É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo 

espectro clínico pode variar desde quadros oligossintomáticos, leves e de evolução 

benigna a formas graves. A insuficiência renal aguda é uma importante complicação da 

fase tardia da doença e se caracteriza geralmente por apresentar as seguintes 

características renais: 

 

a) Glomerulonefrite difusa aguda, oligúria e hipercalemia. 

b) Hiponatremia hipertônica e oligúria.  

c) Inibição de reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais, aumento no aporte 

distal de sódio e consequente perda de potássio.  

d) Há menor produção de amônia e o H+ deixa de ser excretado e conseqüentemente o 

bicarbonato deixa de ser absorvido. Na falta de bicarbonato, o rim passa a aumentar a 

absorção de cloretos para compensar a carência de cargas negativas.  

 

50. Dentre doenças infecciosas existentes causadas por bactérias temos as seguintes:  

 

a) Doença de Lyme, Botulismo, Brucelose e linfogranuloma venéreo. 

b) Na malária, o período toxêmico ocorre mesmo que o paciente receba terapêutica 

específica, adequada e oportuna.   

c)  A Meningite Tuberculosa não é transmissível, a não ser que esteja associada à 

Tuberculose pulmonar bacilífera, cuja transmissibilidade se mantém enquanto o doente 

estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento. 

d)  O diagnóstico laboratorial mais usado para detecção do sarampo é o RIFI, para 

detecção de anticorpos específicos IgM e IgG.  

 


